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MONITOARE OFICIALE
CUPRINZÂND APARIŢII LEGISLATIVE CU INCIDENŢĂ FISCALĂ

Ianuarie 2019

Monitorul Oficial
numărul 3 din 3
ianuarie 2019

Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată

Se modifică şi se completează Legea nr. 70/2015 pentru întărirea
disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4),

cu următorul cuprins:
Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul operaţiunilor efectuate

prin instrumente de plată cu acces la distanţă, persoanele prevăzute la art. 1
alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu
condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor.

Monitorul Oficial
numărul 4 din 3
ianuarie 2019

Legea nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

Se modifică şi se completează Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind
cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din
31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu
modificările ulterioare.
În cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvenţă, a

contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a
pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală
declarată pentru situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a) - c) şi e) - g) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în
insolvenţă desemnat în procedură potrivit legii.

Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice
sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a
actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal,
neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie,
organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal
contribuabilul sancţionat.

În situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt
înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă, ce are calitatea de
reprezentant desemnat, informaţii privind inactivitatea fiscală a
contribuabilului pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin
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Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, declarată anterior intrării în procedura
simplificată de insolvenţă, în faliment sau pronunţării ori adoptării unei
hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidenţa cazierului fiscal, de către
organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvenţă.

Monitorul Oficial
numărul 13 din 7
ianuarie 2019

Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al
executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă,
precum şi privind libera circulaţie a acestor date

Legea reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
realizării activităţilor de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi
combatere a infracţiunilor, de executare a pedepselor, măsurilor educative şi
de siguranţă, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei
publice de către autorităţile competente, în limitele competenţelor stabilite
prin lege.
Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de

menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă
acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui
pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane
ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor.

Monitorul Oficial
numărul 14 din 7
ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3898/2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

Se modifică şi se completează Normele metodologice privind organizarea
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare.

La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută,
disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în
valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii,
se reevaluează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afişat pe
site-ul Băncii Naţionale a României.

Monitorul Oficial
numărul 18 din 8
ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
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Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind
impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

Se modifică şi se completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120
"Decont privind accizele", cu modificările şi completările ulterioare.
Formularul 101 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la

distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
A se vedea materialul informativ publicat pe site-ul DGRFP Braşov la Secţiunea
Informaţii curente-Informaţii privind noutăţile legislative: “Declararea şi plata
impozitului pe profit pentru anul 2018”

Monitorul Oficial
numărul 23 din 9
ianuarie 2019

Legea nr. 10/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi
al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de
1 noiembrie 2018

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 17 iulie 2018
privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la
nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie
2018.

Monitorul Oficial
numărul 26 din
10 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3899/2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor
bancare prin POS

Se modifică şi se completează Anexa la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin
intermediul cardurilor bancare prin POS, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 501 din 5 iulie 2016.
La categoria "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate", după poziţia

21.05.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21.05.24 - “Regularizări privind
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi".

După categoria "Amenzi, penalităţi şi confiscări" se introduc două noi
categorii, categoria "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu poziţia
33.01.25.01- “Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
de la persoane rezidente” şi categoria "Obligaţiile fiscale de plată ale
contribuabililor persoane fizice" cu poziţia 55.04 - “Sume reprezentând
impozit pe venit şi contribuţii socialedatorate de persoanele fizice în curs de
distribuire”.
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Monitorul Oficial
numărul 28 din
10 ianuarie 2019

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative

Se aprobă cu modificări şi completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 854 din 9 octombrie 2018.
A se vedea materialul informativ publicat pe site-ul DGRFP Braşov la Secţiunea
Informaţii curente-Informaţii privind noutăţile legislative: “Modificări ale Codului fiscal
aduse de OUG 89/2018 şi Legea 13/2019 - tabel comparativ”

Monitorul Oficial
numărul 29 din
10 ianuarie 2019

Legea nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii
cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Se modifică şi se completează Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care
constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare:

a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care
procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material
genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel:
pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou-înfiinţate
şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a
prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole
prevăzute la art. 6 lit. b) - e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în
producţie în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând
cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja
înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic
precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de
schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat
cifra de afaceri;

c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul
persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de
venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică
autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producţia valorificată prin/către
cooperativa agricolă;

d) prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de
microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit;

e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe
terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către
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cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de
afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi
întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe
arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de
la aceştia.
Facilităţile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate

membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se
datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către
cooperativele agricole.
În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă

de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile
prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează
impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz,
cooperativele agricole au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.
Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de

scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor publice şi ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Monitorul Oficial
numărul 35 din
14 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 10/2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru
reglementarea unor aspecte contabile

Entităţile cărora le sunt incidente 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, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar
diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii
financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în
condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic,
au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa
nr. 1.

Monitorul Oficial
numărul 36 din
14 ianuarie 2019

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor
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publici pentru anul 2018

Se modifică şi se completează Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) se realizează în scopul aprecierii

performanţelor obţinute, prin raportarea rezultatelor obţinute în mod efectiv la
obiectivele operaţionale stabilite, pentru înalţii funcţionari publici care au
desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care
se realizează evaluarea. Perioada evaluată este 1 ianuarie - 31 decembrie a
fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie a anului
următor perioadei evaluate.
Evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează prin

raportarea rezultatelor obţinute în ultimii 2 ani şi a criteriilor de performanţă la
obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluată este de 2 ani, începând cu
data de 1 ianuarie a primului an de activitate şi până la data de 31 decembrie
a anului următor, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie din anul
următor perioadei evaluate.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale şi evaluarea generală

prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) se realizează pe baza următoarelor
documente:

a) raportul de activitate întocmit de înaltul funcţionar public;
b) referatul de evaluare întocmit de prim-ministru pentru înalţii funcţionari

publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică
pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art.
12 lit. b) şi d), de către ministrul afacerilor interne pentru înalţii funcţionari
publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e), respectiv
de către secretarul general al Guvernului pentru înalţii funcţionari publici care
ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. f);
c) fişa postului înaltului funcţionar public evaluat.
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru
care se face evaluarea şi indicatorii de performanţă.

Monitorul Oficial
numărul 38 din
15 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie
informativă privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi
207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"

Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale
următoarelor formulare:

a) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit";

b) 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".
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Formularul 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri
care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim
de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
următoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;
g) venituri din alte surse.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite

acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat
situaţiile financiare anuale se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care
a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.
Formularul 207 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri

prevăzuţi la art. 224 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată
din cadrul asocierii/entităţii transparente fiscal prevăzută la art. 224 alin. (2)
din Codul fiscal, care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe
veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului conform titlului VI din
Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu alte state.

Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligaţia calculării, reţinerii şi
plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului
conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv a convenţiilor de evitare a dublei
impuneri încheiate de România cu alte state:

a) venituri din dividende, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau
potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte
state, după caz;

b) venituri din dobânzi, potrivit art. 223 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal
sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu
alte state, după caz;

c) venituri din redevenţe, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal
sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu
alte state, după caz;

d) venituri din comisioane, potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul
fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu alte state, după caz;

e) venituri din activităţi sportive şi de divertisment, potrivit art. 223 alin. (1)
lit. h) şi art. 227 alin. (1) din Codul fiscal;

f) venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine
care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al
consiliului de administraţie al unei persoane juridice române, potrivit art. 223
alin. (1) lit. j) din Codul fiscal;

g) venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art. 223
alin. (1) lit. i), k) şi l) din Codul fiscal;

h) venituri obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la
concursuri organizate în România, potrivit art. 223 alin. (1) lit. m) din Codul
fiscal;
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i) venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de
persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal;

j) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar
la beneficiarul nerezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal.

Venituri scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, conform
art. 229 din Codul fiscal sau potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state:

a) venituri din dobânzi potrivit art. 229 alin. (1) lit. a), b), g) şi h) sau potrivit
convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state,
după caz;

b) venituri obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate
utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate
obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obţinute din
tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile
administrativ-teritoriale şi venituri obţinute din tranzacţionarea valorilor
mobiliare emise de către Banca Naţională a României, potrivit art. 229 alin.
(1) lit. a);

c) venituri din dividende potrivit art. 229 alin. (1) lit. c) şi h) sau potrivit
convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state,
după caz;

d) venituri din premii potrivit art. 229 alin. (1) lit. d) şi e);
e) venituri din redevenţe potrivit art. 229 alin. (1) lit. g) sau potrivit

convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state,
după caz;

f) venituri din activităţi de consultanţă potrivit art. 229 alin. (1) lit. f);
g) venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc,

ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, potrivit art. 229 alin. (1)
lit. i).
A se vedea materialul informativ publicat pe site-ul DGRFP Braşov la Secţiunea
Informaţii curente-Informaţii privind noutăţile legislative, materialele cu titlul:
Depunerea formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 51 /2019 pentru stabilirea valorii
de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în
plată

Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor
cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi
a altor creanţe transmise spre colectare organului fiscal central, pot fi stinse,
la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în
proprietatea publică a statului a bunurilor imobile reprezentând construcţie şi
teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă
acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.

Monitorul Oficial
numărul 40 din
15 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea
procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a
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sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau
pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a
sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru
susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt
furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu
social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare

Se aprobă "Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a
sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a
unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a
sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea
entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile
legii.
Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului

230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul
anual pe veniturile din salarii şi din pensii" şi "Anexa nr. ... la Cererea privind
destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile
din salarii şi din pensii".
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) "Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit/unităţilor de cult".

b) "Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul
anual pe veniturile din salarii şi din pensii, virată în mod necuvenit entităţilor
nonprofit/unităţilor de cult".

c) 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, virată în mod necuvenit
entităţilor nonprofit/unităţilor de cult".

d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private".
Baza de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual

datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru
acordarea de burse private, se stabileşte de către compartimentul de
specialitate pe baza datelor din evidenţa fiscală, având în vedere
următoarele, după caz:

a) impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor din
formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" şi/sau
formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate
salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară
activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale
misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România";

b) impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau
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din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
din formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
şi/sau din "Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice";

c) impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 "Declaraţie
informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit";

d) impozitul pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat, realizat din
România, din "Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice";

e) impozitul anual datorat în România pe venitul realizat din străinătate,
după deducerea creditului fiscal, din "Declaraţia unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".
În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de
proprietate intelectuală sau veniturilor din activităţi independente realizate în
baza contractelor de activitate sportivă, realizate din România,
compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală constituită pe baza
formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", dacă
contribuabilul a optat la angajator/plătitorul de venit pentru calcularea,
reţinerea şi plata de către acesta a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul lunar datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
sau pentru acordarea de burse private, potrivit legii.
În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, organul fiscal constată că
persoana fizică a optat pentru calcularea, reţinerea şi plata de către
angajator/plătitorul de venit a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul
lunar datorat, la stabilirea de către organul fiscal a bazei de calcul al sumei
reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea
entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private,
nu se ia în calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care
angajatorul/plătitorul a efectuat calculul, reţinerea şi plata sumei reprezentând
2% sau 3,5%.

Monitorul Oficial
numărul 24 din 9
ianuarie 2019

Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018
privind acordarea biletelor de valoare

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind
acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr.

165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi
completările ulterioare, şi doar la operatorii economici care acceptă biletele
de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte
de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.
Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă,

tichetelor cadou, tichetelor de creşă, respectiv tichetelor culturale este, atât
pentru beneficiari, cât şi pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:
a) pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit

prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;

b) pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului
pe venit, conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 41 din
16 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3369/2018 pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi
selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală

Se modifică Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în
insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016.
Prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor

publice, la nivelul fiecărei administraţii judeţene a finanţelor publice din cadrul
regiunii se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă pentru
contribuabilii mici şi mijlocii, când organul fiscal are calitatea de creditor
pentru obligaţii fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită
din:

- şeful de administraţie adjunct - colectare - preşedinte;
- şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală - membru titular;
- şeful serviciului/biroului juridic al administraţiei judeţene a finanţelor

publice (AJFP) - membru titular,
iar secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului

procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului
juridic.

Monitorul Oficial
numărul 43 din
16 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de
gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care

realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din
România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii
sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care
nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate.
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Declaraţia se depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv, de către
persoanele fizice care au obligaţia:

- declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din
străinătate în anul 2018;

- declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din
România în anul 2019;

- declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii
sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale
datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul
anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare
pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată,
obligaţia depunerii declaraţiei unice.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente

şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care
impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi
încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a
activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul
fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale
clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se
efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în care chiria
este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,
depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care

venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării
activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt
obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să
depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze
impozitul pe venit.

Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit
se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului,
contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, vor notifica evenimentul
organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii
acestuia, prin depunerea declaraţiei şi îşi vor recalcula impozitul anual
datorat.
Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
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Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către
contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-
credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a
contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de
venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa
câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru
veniturile realizate în anul 2018, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul
2019 (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile
realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate şi/sau
datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit).

Monitorul Oficial
numărul 44 din
17 ianuarie 2019

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor
măsuri fiscal-bugetare

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018
privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, cu următoarele modificări şi
completări:
La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea

următorul cuprins:
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete

cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate
acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la
internarea într-o unitate sanitară, tichete culturale şi tichete de creşă acordate
de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor
turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator
pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la
fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor.

La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele

private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări
şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele
aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre
următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru
situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul
cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop
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lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din
impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă
beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale,
potrivit alin. (4^1).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor
prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea
acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi
condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
La articolul I punctul 5, la articolul 56, alineatul (1^1) se modifică şi va avea

următorul cuprins:
(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor

Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului
sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care
au înregistrat cheltuielile respective.
A se vedea materialele informative publicate pe site-ul DGRFP Braşov la Secţiunea
Informaţii curente-Informaţii privind noutăţile legislative:”Modificări ale Codului fiscal
aduse de Legea nr. 30/2019 şi “Modificări ale Codului de procedură fiscală aduse de
Legea nr. 30/2019 - tabel comparativ”.

Monitorul Oficial
numărul 50 din
18 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 116/2019
privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria
bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile
lunare aferente anului 2019, precum şi pentru organizarea
unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale
aferente anului 2019 este de 14.000.000 lei.
Fondul de premiere se repartizează la nivelul de 1.000.000 lei pentru

fiecare extragere lunară şi se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii
câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările
ulterioare.
În data de 28 aprilie 2019 se organizează o extragere ocazională a Loteriei
bonurilor fiscale, la care participă bonurile fiscale emise în intervalul
calendaristic cuprins între data de 21 ianuarie şi data de 31 martie 2019 care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările
ulterioare.
În data de 22 decembrie 2019 se organizează o extragere ocazională a
Loteriei bonurilor fiscale, la care participă bonurile fiscale emise în intervalul
calendaristic cuprins între data de 1 aprilie şi data de 8 decembrie 2019 care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările
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ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 57 din
22 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 147/2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.809/2018

Se modifică şi se completează punctul 8.9 din Normele metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1078 din 19 decembrie 2018, cu completările
ulterioare.

Monitorul Oficial
numărul 61 din
23 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind Procedura de
regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei
tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul
fiscal central

Se aprobă Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul
reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul
fiscal central.
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Cerere de regularizare a obligaţiilor fiscale ca urmare a reconsiderării
unei tranzacţii;

b) Situaţia plăţilor obligaţiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a
fost reîncadrată forma unei activităţi;

c) Referat privind regularizarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili
ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi;

d) Decizia de regularizare a obligaţiilor fiscale considerate a fi achitate
anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei
activităţi.
În temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele stabilite
de organul fiscal central ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, potrivit
legii, se regularizează cu obligaţiile fiscale declarate/plătite de
contribuabil/plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacţii.
În situaţia în care în baza reconsiderării tranzacţiei/reîncadrării formei unei
activităţi sunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat
la plata diferenţelor dintre obligaţiile fiscale achitate anterior reconsiderării
tranzacţiei/reîncadrării formei unei activităţi şi obligaţiile fiscale suplimentare
stabilite ca urmare a reconsiderării tranzacţiei/reîncadrării formei unei
activităţi, împreună cu obligaţiile fiscale accesorii. Obligaţiile fiscale accesorii
se calculează, potrivit legii, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
următoare scadenţei şi până la data stingerii acestora inclusiv.

Monitorul Oficial
numărul 67 din

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea
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28 ianuarie 2019 modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală
de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi
supuse regimului transparenţei fiscale"

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 204 "Declaraţie anuală de
venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului
transparenţei fiscale".
Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără

personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri
din:

a) activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii,
profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente,
pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;

c) activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de

norme de venit.
Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:
a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între

contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care
desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi
pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă
desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru
care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate
distribuite, în vederea impunerii, iar asociaţii aplică regulile stabilite pentru
impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza
cotelor forfetare.

Monitorul Oficial
numărul 68 din
28 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 129/2019
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme
metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice
Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor

financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018.
Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice

centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice
subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare
trimestriale şi anuale.
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Situaţiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de
prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli la data de 31 decembrie 2018.
Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat

patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura
activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la
situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

Monitorul Oficial
numărul 70 din
29 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 128/2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de
proceduri aferente unor module care fac parte din procedura
de funcţionare a sistemului naţional de raportare -
Forexebug

Monitorul Oficial
numărul 72 din
30 ianuarie 2019

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 151/2019 pentru
stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1)
din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale

Reglementează etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a
documentaţiei utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu titlu de premiu la
Loteria bonurilor fiscale.

Monitorul Oficial
numărul 78 din
31 ianuarie 2019

Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea
metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la
impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a
Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru
aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata
impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Se aprobă metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la
impunerea veniturilor din activităţi agricole, denumite în continuare norme de
venit, precum şi Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru
aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit,
prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale, denumite în continuare persoane fizice.
Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea

prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută
la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, impune calcularea normei de venit unitare, care este utilizată de



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Direcția Generala Regionala a Finanțelor
Publice Brașov
Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili

B-dul M. Kogălniceanu numărul 7,
Braşov - 500090

pag. 18/18

persoanele fizice la determinarea normei de venit reduse şi a venitului anual,
în funcţie de producţia valorificată prin/către cooperativă.

Monitorul Oficial
numărul 80 din
31 ianuarie 2019

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 167/2019 pentru modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea
criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării
şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea
riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit
art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii
de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea
Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care
prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie pe propria

răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit.
c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare".
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit

art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent,
împreună cu declaraţia de menţiuni - formular 010, dovada transmiterii
declaraţiei pe propria răspundere prevăzute.
Înregistrarea în scopuri de TVA a acestor contribuabili se va face chiar în

ziua depunerii formularului 010, prin emiterea deciziei de aprobare a
înregistrării.
Ulterior, în termen de 15 zile de la depunere, informaţiile din cadrul

declaraţiei pe propria răspundere vor fi verificate de ANAF.
În cazul în care informaţiile din declaraţie nu concordă cu informaţiile

disponibile în bazele de date ale ANAF, dosarul va fi transmis către D.G.
Antifraudă Fiscală în vederea efecturării unei analize suplimentare, urmând
ca, în situaţia în care se confirmă neconcordanţele, înregistrarea în scopuri
de TVA să fie anulată.


