Vă prezentăm mai jos rezumatul principalelor modificări legislative din luna septembrie 2018.
OMFP 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 17
Septembrie 2018
Prin acest ordin au fost completate Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările și
completările ulterioare.
Astfel, entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială a
profitului prin distribuirea de dividende, au obligația de a întocmi
situații financiare interimare.
În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se va efectua
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii conform prevederilor OMFP 2861/2009 cu
modificările și completările ulterioare.
Situațiile financiare interimare împreună cu politicile contabile se
depun la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la aprobarea
acestora de către Adunarea generală a asociaților/acționarilor (AGA).

HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate,
precum și în cazul deplasării în interesul serviciului publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 797 din 18 Septembrie 2018
Începând cu 1 Ianuarie 2019, pentru sectorul public se vor aplica următoarele
plafoane:
• indemnizație de delegare va fi în cuantum de 20 lei/zi față de 17,5
lei/zi – plafon aplicabil până la 31 Decembrie 2018 inclusiv
• alocație de cazare va fi în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia persoana
delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de
localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se
poate înapoia la sfârșitul zilei, trebuie să își acopere cheltuielile de
cazare.
Având în vedere ca actul normativ se referă strict la personalul instituțiilor
publice, pentru sectorul privat se vor aplica în continuare prevederile
legislative din Codul Muncii și Codul Fiscal.
Astfel, începând cu 01 ianuarie 2019, suma neimpozabilă a diurnei va fi în
cuantum de: 2,5*20=50 lei/zi, iar suma ce depășește acest plafon
reprezintă avantaj salarial supus impozitului pe venit și contribuțiilor
sociale.
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OpANAF 3903/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura și
periodicitatea transmiterii a informațiilor cuprinse în declarațiile
fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la
sistemul de asigurări sociale de sănătate publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 812 din 21 Septembrie 2018

OUG 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul insolvenței și a altor acte normative publicată în Monitorul
Oficial Partea I nr. 840 din 02 Octombrie 2018

Prin acest act normativ se stabilește procedura prin care Agenția Națională de
Administrare Fiscală are obligația să comunice către Casa Națională de
sănătate.
Astfel, comunicarea de către ANAF către Casa de sănătate se va face:

Principalele modificări aduse de OUG 88/2018:

•
•

•

•

Zilnic pentru persoanele înregistrate conform declarației 112;
În termen de maxim 10 zile pentru persoanele care au depus
declarația unică sau alte declarații fiscale în intervalul 01 ianuarie și
data de intrare în vigoare a prezentului ordin, respectiv 21 septembrie
2018;
Zilnic pentru persoanele care depun declarația unică după intrarea în
vigoare a prezentei proceduri respectiv 21 septembrie 2018.

•
•

Plafonul de la care un creditor sau un debitor poate solicita procedura
insolvenței este de 40.000 lei, iar salariații pot solicita insolvența
angajatorului pentru o datorie ce reprezintă suma a șase salarii medii
brute.
Procedura insolvenței nu se poate aplica dacă datoriile către Bugetul de
Stat sunt mai mari de 50% din totalul datoriilor.
În termen de 60 zile de la data publicării în buletinul insolvenței a
notificării privind deschiderea procedurii insolvenței, autoritatea fiscală
va efectua o inspecție fiscală pe baza analizei de risc. Astfel, dacă
societatea nu prezintă risc fiscal, nu va fi supus inspecției fiscale.

În fiecare lună se vor comunica către Casa națională de sănătate, persoanele
ce sunt asigurate din punctul de vedere al precizării datei începerii activității,
suspendării sau încetării activității.

OUG 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 854 din 09 Octombrie 2018

OUG 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea
și completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 854 din 09 Octombrie 2018

Începând cu 1 Noiembrie 2018, se elimină aplicarea cotei reduse de TVA
de 9% și în schimb se va aplica cota redusă de 5% pentru următoarele
operațiuni:
• cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție

În anul 2018 se vor acorda următoarele bonificații:

similară;
•

serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice,
altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.
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1.

Impozit pe venit si contribuții sociale

•

pentru depunerea online a declarației unice privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la 15 iulie
2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit și
din contribuțiile sociale plătite integral până la 15 martie 2019
inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.

În plus, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% și pentru
următoarele operațiuni:
• serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case
memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și
arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de
distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la
codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din
economia națională – CAEN;
• dreptul de utilizare a facilităților sportive în scopul practicării sportului
și educației fizice, activități ce fac parte din grupa codurilor CAEN
9311 - Activități ale bazelor sportive și 9313 - Activități ale centrelor
de fitness.

pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit și a contribuțiilor
sociale se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual și
din contribuțiile sociale estimate declarate prin Declarația unică și
plătite integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv.
Astfel, valoarea acestor bonificații diminuează impozitul pe venitul net anual
estimat și contribuțiile sociale estimate de plată.
•

2.

Decizii de impunere

Pentru deciziile de impunere anuală, emise și comunicate de organul fiscal
competent după 9 Octombrie 2018 pentru definitivarea impozitului anual
pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și CAS datorată de
persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată este data
de 30 iunie 2019.
• pentru plata integrală cu anticipație până la data de 15 decembrie
2018, inclusiv, se acordă o bonificație de 10% din aceste sume.
Astfel, valoarea acestei bonificației diminuează sumele de plată prevăzute in
deciziile de impunere primite.
Pentru deciziile de impunere anuală, emise și comunicate de organul fiscal
competent după 9 Octombrie 2018 pentru definitivarea CASS datorată de
persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este data
de 30 iunie 2019.
• pentru plata integrală cu anticipație până la data de 31 martie 2019,
inclusiv se acordă o bonificație de 10% din aceste sume.

Ghidul caselor de marcat cu jurnal electronic
Firmele care au obligația să folosească noile case de marcat cu jurnal electronic au la dispoziție un ghid realizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Ghidul ANAF se adresează:
•
•
•

Utilizatorilor de case de marcat;
Producătorilor/importatorilor/persoanelor juridice române care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene case de marcat, respectiv
distribuitorilor autorizați;
Unităților acreditate pentru service.

Ghidul se poate accesa prin acest link.
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Registrul electronic de evidență a contractelor de internship - Comunicat de presă ANOFM din 02 Octombrie 2018
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a lansat Registrul electronic de evidență privind contractele de internship, în care persoanele
juridice la care internii desfășoară astfel de activități trebuie să înregistreze contractele încheiate.
•
-

Cum se face accesul la registrul electronic?
Accesul la registrul electronic se face doar pe bază de parolă proprie, utilizata cu titlu gratuit
Înregistrarea organizațiilor gazda se face online, la adresa https://www.internship.anofm.ro/inregistrare.html

•
-

Care este termenul de înregistrare a contractelor de internship?
Pentru contractele noi înregistrarea se va face anterior începerii activității de internship.
Pentru orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, înregistrarea se va face în termen
de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea.

•
-

Ce se întâmplă dacă nu înregistrez contractele de internship în Registrul electronic?
Neînregistrarea contractelor se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 lei.

Pentru informații suplimentare consultanții noștri vă stau la dispoziție.
Persoană de contact departament taxe:
Simona Stănculescu
Senior Tax Advisor
Mobil: +40 736 012 643
E-mail: simona.stanculescu@gsr-expertise.ro
Website: www.gsr-expertise.ro
Departamentul Taxe
Data: 12 Octombrie 2018
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