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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 15 FEBRUARIE – 21 FEBRUARIE, 2016

Ordinul MFP şi MDRAP nr. 94/137/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii
informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a intrat in vigoare la data de 17.02.2016.
Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Ordinul aprobă următoarele formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării
schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1 4, după cum urmează:
-

Anexă

la

Declaraţia

fiscală

pentru

stabilirea

impozitului/taxei

pe

clădirile

rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;
-

Anexă

la

Declaraţia

fiscală

pentru

stabilirea

impozitului/taxei

pe

clădirile

rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice;
-

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor
fizice;

-

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor
juridice.

Ordinul MDRAP nr. 144/2016 pentru aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare
a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale
locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru
activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale a intrat in vigoare
la data de 17.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Ordinul aprobă formularele tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi
taxelor locale de către organele fiscale locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale,
prevăzute în anexele nr. 1-37, care fac parte integrantă din Ordin, printre care amintim:
- Nota de plată;
- Proces-verbal de verificare casier;
- Ordin de serviciu;
- Somaţie.

Ordinul ANAF nr. 631/2016 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a intrat in vigoare la data de
19.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

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

-

"Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează
achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)", cod MFP: 14.13.01.10.11/a, prevăzute în
anexa nr. 1;

-

"Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile
care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe
(093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;

-

"Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este
trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
(094)", cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3;

-

"Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)", cod M.F.P.
14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4;

-

"Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire
prevăzut la art. 310 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5.
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