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Noi modificări fiscale
Formulare fiscale TVA
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 / 16.01.2015 a fost publicat Ordinul Preşedintelui ANAF
nr. 112 / 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele
persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată.
Ordinul include formularul 098 - „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform
art. 153, alin. (1), lit. a) din Codul Fiscal” și formularul 088 - “Declarație pe propria răspundere pentru
evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.
Ordinul 112 / 2015 intră în vigoare începând cu data de 01.02.2015.

Norme metodologice pentru aplicarea Codului fiscal
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 / 20.01.2015 a fost publicată HG nr. 20 / 2015 pentru
modificarea alin. 6 al pct. 23 din Titlul VI - „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44 / 2004.
Astfel, prevederile referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru cazare din cadrul punctul 23,
alin. 6 (menționate mai sus) sunt corelate cu prevederile din legislația specifică. Astfel, tipurile de cazare în
structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare sunt cele prevăzute de art. 21 din OG nr. 58 / 1998
privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.
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New Tax Amendments
VAT Forms
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 40 of 16 January 2015 has published Order No 112 / 2015 of the
President of the National Tax Administration Agency, whereby the model and content of tax forms which
should be used by certain taxable persons in respect to the value added tax are approved.
The Order includes Form 098 containing the Application for registration for value added tax purposes in
compliance with Art.153 (1) (a) of the Tax Code, and Form 088comprising Self Assessment Declaration of
intention and capacity to do business involving VAT-related operations.
Order112/2015 comes into full force and effect on 1 February 2015.

Methodological Norms for the Application of the Tax Code
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No46 of 20 January 2015 has published Government Resolution No
20 / 2015 which amends paragraph (6) of point 23 of Title VI - Value Added Tax of the Methodological
Norms for the application of Law No 571 / 2003, regarding the Tax Code, approved under Government
Resolution No 44 / 2004.
The provisions referring to the application of the reduced VAT rate of 9% to accommodation, as stipulated
by point 23, paragraph (6) abovementioned, are correlated with the provisions of the relevant legislation.
Thus, the types of accommodation for tourists are provided by Art.21 of Government Ordinance No 58 /
1998, regarding the organisation and performance of tourist activities in Romania.
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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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