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În acest număr:

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării
în scopuri de TVA, modificate
Decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA se va emite de către
autoritățile fiscale, în anumite condiții, în ziua depunerii solicitării de înregistrare,
potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial data de 31 ianuarie 2019.

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2019
Joi, 31 ianuarie 2019, a fost publicată Hotărârea privind stabilirea contingentului
avizelor de muncă ce pot fi eliberate lucrătorilor străini pentru anul 2019.
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Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării
în scopuri de TVA, modificate
Procedura înregistrării în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. 1 lit. c) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal - respectiv atunci când cifra de afaceri
realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar
persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului de taxare – este
modificată în principal, astfel:
-

Se introduce posibilitatea completării și depunerii electronice a Declarației
pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA (în
continuare “Declarația”), însoțită de aceeași Declarație semnată olograf
de către administratorii/asociații societății;

-

Declarația conține informații privind criteriile prin care se evaluează riscul
fiscal (i.e., sediul social, fapte ale asociaților administratorilor, informații
privind contul bancar, asigurarea serviciilor contabile etc);

-

Formularul 010 privind declarația de mențiuni se va depune la organul
fiscal competent împreună cu dovada depunerii on-line a Declarației;

-

În cazul în care Declarația se validează fără erori, persoana impozabilă nu
va fi încadrată la risc fiscal ridicat. Altfel, se va aplica procedura standard
de evaluare a riscului fiscal, nemodificată prin Ordin;

-

Decizia prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA se emite în
ziua depunerii solicitării (i.e. depunerea formularului 010);

-

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în
scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea
datelor înscrise în Declarație.

Astfel, prin acest Ordin se simplifică procedura de înregistrare în scopuri de TVA,
în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea prin opțiune. Organul
fiscal va emite decizia de aprobare în aceeași zi cu depunerea solicitării.
Noile prevederi sunt aplicabile începând cu data de 1 februarie 2019.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2019
Numărul de avize de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pe piața forței de
muncă din România pentru anul 2019 este de 20,000 de lucrători.
Reamintim că autorizațiile de muncă sunt obligatorii pentru cetățenii statelor
terțe (alte state decât cele membre UE/SSE sau Elveția) în vederea încadrării în
muncă, conform Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și
detașarea străinilor pe teritoriul României.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2019. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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