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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 11 IANUARIE – 17 IANUARIE, 2016
Ordinul nr. 4160/2015 al Ministrului Finanţelor Publice privind modificarea şi completarea unor
reglementări contabile a intrat in vigoare la data de 12.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva
dintre aspectele reglementate:
- Ordinul aduce o serie de modificări si completări dispoziţiilor Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, printre care menţionăm următoarele:
- procedura de ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de
modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în
rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve
din reevaluare") pentru trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului;
- se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3.41 "Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări
financiare".
Ordinul modifică si Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul
Finanţelor Publice nr. 1.286/2012.
Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a intrat in vigoare la data de 13.01.2016. Menţionăm în cele ce
urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementează
următoarele aspecte:
•
Titlul I Dispoziţii generale
• Cap. I - Definiţii
• Cap. II - Reguli de aplicare generală
•
Titlul II - Impozitul pe profit
•
Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
•
Titlul IV - Impozitul pe venit
•
Titlul V - Contribuţii sociale obligatorii
•
Titlul VI - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
•
Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată
•
Titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale
•
Titlul IX - Impozite şi taxe locale
•
Titlul X - Impozitul pe construcţii

Legea nr. 4/2016 a Parlamentului României pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a intrat in vigoare la data de 16.01.2016. Menţionăm în
cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
- Declaraţia rectificativă va fi depusă începând cu data de 1 octombrie 2015 până la data de 31
martie 2016, inclusiv.

-

-

Pentru obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, contribuabilii pot renunţa la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere,
precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi. În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere
de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 martie 2016,
inclusiv.
Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor
fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, precum şi cei care obţin
eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016 pot beneficia de anularea
penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi dacă îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

Ordinul nr. 4147/2015 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea Normelor de aplicare a
scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a intrat in vigoare la data de 14.01.2016. Menţionăm
în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Scutirile de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere adăugată pentru traficul
internaţional de bunuri prevăzute la art. 295 alin. (1) din Codul fiscal sunt aplicate în măsura în
care persoanele impozabile pot justifica scutirea cu documentele prevăzute de Normele de
aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri.

-

La data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată
pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

Legea nr. 1/2016 a Parlamentului României pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social
nr. 62/2011 a intrat in vigoare la data de 17.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele
reglementate:
- Potrivit art. 24, la cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor
reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată. Cotizaţia plătită de
membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat,
potrivit prevederilor Codului fiscal.
- La art. 41 se introduce alin. (5) potrivit căruia un sindicat poate fi afiliat, la nivel naţional, la o
singură federaţie sindicală. De asemenea, o federaţie sindicală poate fi afiliată, la nivel naţional,
unei singure confederaţii sindicale.
- La art. 55 se introduce alin. (4) potrivit căruia un angajator poate fi afiliat, la nivel naţional, la o
singură federaţie patronală. De asemenea, o federaţie patronală poate fi afiliată, la nivel naţional,
la o singură confederaţie patronală de rang superior.
- Se modifică art. 134 care prevede reprezentanţii angajatorului sau organizaţiei patronale şi a
angajaţilor.

2

