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Modificarea Codului Fiscal și a altor acte normative

1. Impozitul pe construcții
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 / 13.01.2015
a fost publicată Legea nr. 11 / 2015 privind aprobarea OUG
nr. 102 / 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571
/ 2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale.
Începând cu anul 2015, cota de impozit pe construcții devine
1%.
Legea modifică și lista construcțiilor prevăzute de art. 29635,
alin. 1, pentru care nu se datorează impozit pe construcții.

2. Taxa pe valoarea adăugată (TVA)


Decizia Comisiei Fiscale Centrale
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 / 12.01. 2015 a fost publicat OMFP nr. 1820 / 2014
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6 / 2014.
Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6 / 2014 modifică Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2 / 2011.
Astfel pentru livrările de bunuri / prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată se
determină în funcție de voința părților rezultată din contracte sau alte mijloace de probă, după cum
urmează:
•

prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrării / prestării, în situația în care rezultă că părțile
au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării;

•

atunci când prețul a fost stabilit fără nicio mențiune cu privire la TVA, iar furnizorul bunului este
persoana obligată la plata TVA, prețul trebuie considerat ca incluzând deja TVA, în cazul în care
furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor TVA solicitată de administrația
fiscală. În acest caz, TVA se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite;

•

atunci când părțile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea livrării / prestării, TVA se
determină prin aplicarea procedeului sutei mărite.
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Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 / 09.01.2015 a fost publicat Ordinul Preşedintelui
ANAF nr. 17 / 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de
TVA.
Ordinul 17/2015 se va aplica începând cu data de 01.02.2015. Solicitările de înregistrare în scopuri de
TVA depuse la autoritățile fiscale până la data de 01.02.2015 se vor soluționa conform procedurii în
vigoare la data depunerii cererilor.



Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 / 12.01.2015 a fost publicat Ordinul Preşedintelui
ANAF nr. 19 / 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3.331 / 2013
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Ordinul 19/2015 intră în vigoare începând cu data de 01.02.2015.



Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA și care solicită
înregistrarea în scopuri de TVA
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 / 15.01.2015 a fost publicat Ordinul Preşedintelui
ANAF nr. 18 / 2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153, alin. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare.
Ordinul modifică și formularul 099 - „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
potrivit art. 153, alin. 91 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Ordinul 18/2015 intră în vigoare începând cu data de 01.02.2015.
La data de 01.02.2015 se abrogă Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3330 / 2013 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor
art. 153, alin. 91, lit. b) - d) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare.
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Amendments to the Tax Code and Other Legislative Acts
1. Tax on Construction
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 24 of 13 January
2015 has published Law 11/2015 on the approval of
Government Emergency Ordinance No 102/2013 amending
and supplementing Law No 571/2003, regarding the Tax
Code, and regulating certain financial and tax measures.
In 2015, the tax on construction is rated at 1%.
The recently published Law also amends the construction list
specified by Art. 29635 (1), for which no tax is due.

2. Value Added Tax (VAT)


Decision of the Central Tax Commission
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 20 of 12 January 2015 has published Order No 1820/2014 of
the Minister of Public Finance, approving of Decision No 6/2014 of the Central Tax Commission.
Decision No 6/2014 amends Decision No 2/2011 of the Central Tax Commission.
Thus, in respect to the taxable supply of goods / services, the collected value added tax shall be
assessed and determined in consideration of the contracting parties’ will or by other means, as follows:



•

by applying the VAT rate to the total value of supplies / services, if the parties have agreed not to
include the VAT in such value;

•

by considering that the VAT has already been included in the price of goods / services when the
price has been set without any specific mention of VAT and the supplier may not recover the VAT
from the beneficiary, as requested by the tax authority, a case in which the VAT shall be
determined by applying the gross-up method;

•

by determining the VAT through the gross-up method when the parties have covenanted that the
VAT is included in the total value of supplies / services.

Conditional Criteria for Registration for VAT Purposes
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 16 of 9 January 2015 has published Order No 17/2015 of the
President of the National Tax Administration Agency, establishing the conditional criteria for registration
for VAT purposes.
Order 17/2015 is effective from 1 February 2015. The applications for registration for VAT purposes,
already filed with the tax authorities, shall be handled until 1 February 2015 in accordance with the
procedure in force on the filing date of such applications.
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Procedure for the ex-officio Amendment of VAT Payers’ Records
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 19 of 12 January 2015 has published Order No 19/2015 of the
President of the National Tax Administration Agency, which amends and supplements Order No 3.331 /
2013 of the said President on the approval of the Procedure for the ex-officio amendment of the VAT
payers’ Records, as well as of the format and content of some Forms.
Order 19/2015 comes into full force and effect on 1 February 2015.



Deregistered Taxable Persons Requesting Registration for VAT Purposes
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 32 of 15 January 2015 has published Order No 18/2015 of the
President of the National Tax Administration Agency, approving the Procedure for registration, at
request, for value added tax purposes in compliance with the provisions of Art.153, (91) of Law No
571/2003, regarding the Tax Code, as amended and supplemented, as well as the format and content
of certain Forms.
The Order also amends Form 099 containing the Request for registration for VAT purposes in
accordance with Art.153 (91) of Law No 571/2003, regarding the Tax Code, as subsequently amended
and supplemented.
Order 18/2015 enters into force as of 1 February 2015.
Order No 3330/2013 of the President of the National Tax Administration Agency, approving the
Procedure for registration, at request, for value added tax purposes in compliance with the provisions of
Art.153 (91) (b)-to-(d) of Law No 571/2003, regarding the Tax Code, as amended and supplemented, as
well as the format and content of certain Forms is abrogated with effect from 1 February 2015.
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este
considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Duncea Ştefănescu nu îşi asumă nici o responsabilitate în
acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne
contactaţi.
Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is
intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or
consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information
related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro,
specifying your full name and title, as well as the name of your company.
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