Vă prezentăm mai jos rezumatul principalelor modificări legislative din luna aprilie 2019:
HG 213/2019 – cota de TVA aplicabilă pachetelor de bunuri publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 12 aprilie 2019
Prezentul act normativ stabilește cotele de TVA aplicabile în cadrul
tranzacțiilor cu pachete de bunuri ce au cote de TVA diferite, respectiv:
• Dacă operațiunea nu poate fi stabilită ca principală și prețul
fiecărui bun în parte poate fi separat, se va aplica cota
corespunzătoare fiecărui bun. Dacă contravaloarea nu poate fi
separată se va aplica cota de TVA de 19%.
Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în
condițiile prevăzute la pct. 7 alin. (10) lit. a).
•

Dacă operațiunea poate fi stabilită ca principală, se va aplica
cota corespunzătoare operațiunii principale chiar dacă prețul
fiecărui bun poate fi separat.

Legea 60/2019 – TVA aplicabilă serviciilor electronice, cupoane valorice
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 17 aprilie 2019
• Servicii electronice
Prezentul act normativ include și în legislația națională definiția prevăzută
de Directiva UE 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată privind serviciile furnizate pe cale electronică.
În ceea ce privește stabilirea persoanei impozabile, dacă serviciile
electronice sunt prestate către persoane neimpozabile din alte state
membre, locul prestării serviciilor se va considera a fi locul în care este
stabilit beneficiarul serviciilor. În acest caz prestatorul va trebui să se
înregistreze în fiecare stat membru sau să aplice MOSS (Mini One Stop Shop
- mini ghișeul unic) și va factura respectând regulile de facturare ale statului
său, fără să mai fie obligați să respecte prevederile de facturare ale fiecărui
stat membru de consum.
Este introdusă și o excepție și anume: dacă cifra de afaceri anuală totală
din livrările de aceste servicii nu depășește plafonul de 10.000 de euro,
respectiv valoarea echivalentă în monedă națională de 46.337 lei
operațiunea va fi taxabilă în statul prestatorului. Pentru această situație
există și opțiunea de a opta pentru stabilirea locului impozabil în statul
beneficiarului, opțiune ce poate fi aplicată minim 2 ani calendaristici.
•

Cupoane valorice

Prezentul act normativ reglementează definiția cupoanelor valorice,
respectiv un instrument ce poate fi considerat contrapartidă pentru o livrare
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de bunuri sau prestări de servicii. Acesta presupune indicarea bunurilor sau
a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților
potențialilor furnizori/prestatori ai acestora. Acest lucru fiind menționat fie
pe cupon, fie în cadrul documentației aferente.
Se introduce și o clasificare a acestora, respectiv:
- Cupon cu utilizare unică – presupune bunuri sau servicii
identificabile încă de la acordarea cuponului, respectiv se cunosc
cotele de TVA aplicabile. La vânzarea acestora se va colecta TVA,
fiind considerată o livrare de bunuri.
- Cupon cu utilizare multiplă – presupun bunuri sau servicii a
căror cotă de TVA aplicabilă nu se cunoaște la momentul
acordării cuponului. În acest caz, la vânzarea acestora nu va exista
obligația de a colecta TVA, nefiind considerată o livrare de
bunuri.
OUG 26/2019 – reglementări privind zilierii publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 309 din 19 aprilie 2019

Ordinul 1086/2019 - Modificare privind procedura de înscrierea în
Registrul entităților non-profit/unităților de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 18 aprilie
2019
Prezentul act normativ modifică termenul de soluționare al înregistrării
în Registrul beneficiarilor de sponsorizări, respectiv, noul termen este de
5 zile de la data depunerii documentației, față de 10 zile cât se prevedeau
anterior.

Prin acest act normativ se extind categoriile de activități ce pot fi
desfășurate de zilieri, respectiv se adaugă următoarele:
• activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor grupa 823;
• publicitate - grupa 731;
• activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001;
• activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa
9002;
• activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
• creșterea și reproducția animalelor semi domesticite și a altor
animale - clasa 0149;
• activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea
5621;
• activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și
întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit
particulare - clasa 8130;
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•
•
•

restaurante - clasa 5610;
baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630;
activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor
naturale - clasa 914.

Activitățile desfășurate de aceștia pentru același beneficiar pot fi pe o
perioadă de maxim 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
O perioadă de maxim 180 de zile cumulate într-un an calendaristic se aplică
pentru zilierii din domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem
extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități
sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților
acreditate, precum și în domeniul viticol.
Pentru veniturile obținute de zilieri se datorează impozitul pe venit în cotă
de 10% și contribuția de asigurări sociale (pensie) în cotă de 25%.
Reținerea și plata acestora fiind în sarcina persoanei care a contractat
zilierul.
Prin opțiune, zilierul se poate asigura în sistemul de sănătate, plătind o cotă
de 10% pentru CASS plafonată la 6 salarii minime. În acest caz, își va declara
obligația în Declarația Unică.
De menționat este faptul că nu se datorează contribuția asiguratorie
pentru muncă însă în cazul producerii accidentelor de muncă/boli
profesionale, angajatorul are obligația să suporte cheltuielile de
îngrijire medicală.
În plus, începând cu 20 decembrie 2019 se înființează Registrul
electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere
a datelor privind evidența zilierilor.
Informații privind metodologia de întocmire și transmitere a datelor în acest
registru se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, în
termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a
zilierilor.
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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: 15 Mai 2019
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