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Începând cu 1 august 2016 cota redusă de TVA de 9% este
aplicabilă pentru livrarea anumitor bunuri și prestarea
anumitor servicii utilizate în sectorul agricol
Ordin nr. 1155/868/2016

Începând cu perioada de raportare iulie 2016 (termen de
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(privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe
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Un nou ordin cu privire la rezidența fiscală în România a
persoanelor fizice
Ordin nr. 1099/2016
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Începând cu 1 august 2016 cota redusă de TVA de 9% este
aplicabilă pentru livrarea anumitor bunuri și prestarea
anumitor servicii utilizate în sectorul agricol
Conform prevederilor Ordinului nr. 1155/ 868/2016, cota redusă de TVA de 9%
este aplicabilă pentru livrarea următoarelor bunuri:
 Îngrășăminte;
 Pesticide;
 Semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării.
Codurile NC pentru bunurile menționate anterior sunt menționate specific în
Ordin.
Lista exhaustivă a serviciilor pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%
este inclusă în Anexa Ordinului nr. 1155/ 868/2016. Aceste servicii se referă atât
la activități specifice sectorului agricol, cât și cele specifice fermelor.
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Începând cu perioada de raportare iulie 2016 (termen de
depunere 25 august 2016) se modifică declarația 394
(privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe
teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de
TVA)
Un nou formular 394 trebuie utilizat pentru declararea operațiunilor efectuate în
luna iulie 2016 (termen de depunere 25 august 2016).
Ca măsură tranzitorie pentru perioada de raportare iulie - septembrie se vor
raporta doar operațiunile desfășurate pe teritoriul național cu persoane
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. În acest sens, în
declarațiile 394 depuse pentru aceste perioade se vor completa exclusiv
informațiile din cartușele A - C din Declarația 394.
Începând cu octombrie 2016 (termen de depunere 25 noiembrie), declarația 394
urmează a fi completată integral de către persoanele înregistrate în scopuri de
TVA în România, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național,
indiferent de statutul de persoană impozabilă / înregistrată în scopuri de TVA a
beneficiarului / prestatorului.
În plus, începând cu 1 octombrie 2016 vor intra în vigoare și următoarele
modificări:
 Nu se vor mai raporta distinct tranzacții cu telefoane mobile,
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri a căror valoare
facturată este mai mică de RON 22,500;
 Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare nu vor mai raporta
tranzacții supuse regimurilor speciale (de ex. regimul agențiilor de turism);
 Nu se va mai raporta TVA aferentă livrărilor de bunuri supuse taxării
inverse (se raportează doar baza);
 Intervine obligația declarării auto-facturilor (cu unele excepții).

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Vlad Boeriu
Partner
+40 (21) 2075 341
vboeriu@deloittece.com
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Un nou ordin cu privire la rezidența fiscală în România a
persoanelor fizice
Ordinul pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România
a persoanelor fizice cuprinde noua formularistică utilizată cu privire la stabilirea
rezidenței fiscale, precum și câteva modificări față de prevederile vechiului ordin.
Principalele modificări aduse de noul ordin includ:
 Chestionarele privind stabilirea rezidenței fiscale la plecarea/sosirea din/în
România vor putea fi depuse și prin mijloace electronice de transmitere la
distanță;
 Dacă rezidența fiscală este întreruptă în cursul unui an calendaristic,
persoana fizică are obligație fiscală integrală în România numai pentru
perioada din an în care este considerată rezidentă fiscal;
 Noile prevederi menționează că în urma depunerii Chestionarului privind
stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România, autoritățile vor emite o
notificare prin care se va menționa dacă respectiva persoană va fi scoasă
sau menținută din/în evidențele fiscale ale autorităților române;
 Persoanele fizice care au sosit în România înainte de 1 ianuarie 2014 și
solicită eliberarea unui certificat de rezidență fiscală trebuie să depună
chestionarul de sosire și să facă dovada plății impozitului pe venit pentru
veniturile obținute din orice sursă, pe durata în care ar fi trebuit să fie
considerați rezidenți fiscali în România.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Dan Bădin
Partner
+40 21 2075392
dbadin@deloittece.com

Monica Țariuc
Manager
+40 21 2079818
mtariuc@deloittece.com
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati
consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate
(numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal,
juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile
profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele
sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea,
trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru
pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din
Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica
independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania.
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe,
consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme
membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul
celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate.
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