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În acest număr:
Intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura
insolvenței persoanelor fizice a fost amânată pentru
1 august 2017
Potrivit unui comunicat de presă publicat în 16 decembrie, în ședința din 15
Decembrie 2016, Guvernul a aprobat printr-o ordonanța de urgență prorogarea
intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor
fizice pentru data de 1 august 2017.

Proiecte de ordin privind contribuabilii mari și mijlocii
În data de 13 decembrie 2016, pe website-ul ANAF au fost publicate două
proiecte de ordin ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

15 februarie 2017 – data limită pentru înregistrarea
operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu
sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice
sau tutun prelucrat
Valabilitatea atestatelor de comercializare existente pentru comercializarea
produselor energetice, băuturilor alcoolice și/sau tutunului prelucrat a fost
prelungită până la data de 15 februarie 2017.
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Data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind
procedura insolvenței persoanelor fizice a fost prorogată
Prelungirea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 cu 7 luni de la
data anunțată anterior (31 decembrie 2016) se datorează întârzierii în
implementarea cadrului administrativ și juridic necesar în vederea punerii in
aplicare a unei asemenea legi.
Principalele motive care au stat la baza prorogării termenului de intrare
în vigoare a Legii nr. 151/2015
Deși Legea a prevăzut termene concrete, potrivit unui comunicat de presă al
Guvernului, pașii de implementare prevazuți pentru pregătirea intrării sale în
vigoare nu au fost încă finalizați, astfel că pentru punerea în aplicare a noii
legislații este nevoie de:
- Adoptarea normelor de aplicare a Legii, astfel cum prevede art. 92
(2) din Lege. Până la momentul de față, a fost elaborat proiectul de
hotărâre de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.
151/2015, acesta fiind în procesul de avizare interministerială.
- Înființarea a 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial cu
atribuții de control si supraveghere în procedură, precum și a
aparatului tehnic necesar. Până în prezent, comisiile de insolvență nu
au fost înființate, însă a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 11/2016
privind organizarea și funcționarea Comisiilor de insolventă.
- Asigurarea resurselor financiare și umane necesare pentru
funcționarea cadrului administrativ. Durata cursurilor de pregătire
profesională în vederea formării de specialiști în domeniul procedurii
insolvenței persoanei fizice este cuprinsă între 1 și 3 luni.
În contextul absenței unor norme metodologice în vigoare care să stabilească
regulile și procedurile aplicabile procedurii insolvenței persoanelor fizice, precum
și al întârzierii pașilor de implementare stabiliți, neprelungirea termenului de
intrare în vigoare ar conduce la imposibilitatea aplicării procedurii, precum și la
existența unor numeroase probleme în practică.
Până la acest moment, ordonanța de urgență care prorogă termenul intrării în
vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice nu a
fost publicată în Monitorul Oficial.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Andrea Grigoras
Managing Associate Reff & Associates
+40 733 003 816
agrigoras@reff-associates.ro
Gabriela Ilie
Senior Associate Reff & Associates
+40 744 474 622
ailie@reff-associates.ro
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Proiecte de ordin privind contribuabilii mari și mijlocii
Modificările Ordinului nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea
activității de administrare a marilor contribuabili vizează în principal:






Introducerea criteriului afilierii directe prin care persoanele juridice care
controlează/dețin în mod direct minim 50% din valoarea/numărul titlurilor
de participare la un mare contribuabil, precum și persoanele juridice la
care marii contribuabili controlează/dețin în mod direct minim 50% din
valoarea/numărul titlurilor de participare dobândesc calitatea de mari
contribuabili;
Redefinirea criteriului de grup fiscal unic, astfel ca în categoria marilor
contribuabili se încadrează reprezentantul fiscal și membrii aparținând
grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de
selecție prevăzute în noul ordin (criteriul de bază, criteriul de continuitate
și criteriile specifice);
Modificarea structurii criteriului de bază pe baza unui indicator valoric
agregat format în proporție de 50% din cifra de afaceri, 30% din volumul
obligațiilor fiscale declarate și 20% din volumul cheltuielilor cu personalul;

Modificările Ordinului nr. 3649 din 15 decembrie 2015 privind organizarea
activității de administrare a contribuabililor mijlocii vizează în principal:




Redefinirea criteriului de grup fiscal unic, astfel ca în categoria
contribuabililor mijlocii se încadrează reprezentantul fiscal și membrii
aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin.
(9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească
criteriile de selecție prevăzute în noul ordin (criteriul de bază, criteriul de
continuitate și criteriile specifice);
Modificarea structurii criteriului de bază pe baza unui indicator valoric
agregat format în proporție de 50% din cifra de afaceri, 30% din volumul
obligațiilor fiscale declarate și 20% din volumul cheltuielilor cu personalul;

La data intrării în vigoare a celor două ordine, acestea vor înlocui prevederile
Ordinului nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea activității de
administrare a marilor contribuabili, respectiv prevederile Ordinului nr. 3649 din
15 decembrie 2015 privind organizarea activității de administrare a
contribuabililor mijlocii.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Ciprian Gavriliu
Director Transfer Pricing
+40 21 2075 348
cgavriliu@deloittece.com

Alexandra Bunea-Oprisescu
Senior Manager Transfer Pricing
+40 21 2075 696
aoprisescu@deloittece.com
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15 februarie 2017 – data limită pentru înregistrarea
operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu
sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice
sau tutun prelucrat
Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial Ordinele ANAF prin care se modifică
termenul limită de depunere a noilor cereri de înregistrare de la 20 decembrie
2016 la 15 februarie 2017.
După data de 15 februarie 2017, atestatele emise anterior își pierd valabilitatea.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Pieter Wessel
Partener
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@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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