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Noi modificări fiscale
Anunț atenționare clienți
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 / 20.02.2015 a fost
publicat OMFP nr. 159 / 2015 pentru stabilirea modelului și
conținutului anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația
de respectare a prevederilor OUG nr. 28 / 1999 privind obligația
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale.
Începând cu data de 01.03.2015, operatorii economici care au obligația
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afișează acest anunț de
atenționare la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice
fiscale, astfel încât să fie vizibil clienților.
Operatorii economici care desfășoară activități comerciale în unități de tip
restaurant, bar, discotecă, club și altele asemenea, informează clienții și
prin tipărirea acestui anunț de atenționare pe prima pagină a meniurilor.
Anexa la Ordin include modelul și conținutul anunțului de atenționare, precum și instrucțiunile de tipărire.

Modificarea formularului 089
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 / 23.02.2015 a fost publicat OMFP / Președintelui ANAF
nr. 410 / 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) - „Declarație pe propria
răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160, alin. (2), lit. e), pct. 2 din Codul
Fiscal”.
Ordinul include: noul model al formularului 089, instrucțiunile de completare, precum și procedura de
gestionare.
Ordinul intră în vigoare la data de 23.02.2015.
La data de 23.02.2015 se abrogă Ordinul Președintelui ANAF 3713 / 2013 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (089) - "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la
art. 160, alin. (2), lit. e), pct. 2 din Codul Fiscal”.
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New Tax Amendments
To Customers’ Immediate Attention
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 131 of 20 February 2015 has published Order No 159 / 2015 of the
Minister of Public Finance, which establishes the format and content of the note drawing customers’
immediate attention to the obligation concerning the observance of the provisions of Government
Emergency Ordinance No 28 / 1999 regarding economic operators’ obligation to use electronic cash
registers.
Starting 1 March 2015, economic operators that have the obligation to use electronic cash registers shall
display such note where electronic cash registers are installed, so that it should be visible to customers.
Economic operators carrying on their activity in commercial establishments, such as restaurants, bars,
nightclubs, shall also inform their customers of the aforesaid obligation by printing the abovementioned
note on the first page of their menus.
The Annex to this Order includes the format and content of the attention note, as well as the printing
instructions.

Amendment of Form 089
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 133 of 23 February 2015 has published Order No 410 / 2015 of the
Minister of Public Finance and of the President of the National Tax Administration Agency, approving the
model and content of Form 089 which contains the Self Assessment Declaration on the fulfilment of the
condition set forth by Art.160 (2) (e), point 2, of the Tax Code.
The Order includes the new model of Form 089, filling-in instructions and the management procedure.
The Order becomes effective on 23 February 2015.
Order 3713 / 2013 of the President of the National Tax Administration Agency, which approved the model
and content of Form 089 containing the Self Assessment Declaration on the fulfilment of the condition set
forth by Art.160 (2) (e), point 2, of the Tax Code, is abrogated as of 23 February 2015.
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată
consiliere profesională şi, drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services 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.
Tax 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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