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În acest număr:
Actualizarea decontului de TVA
Principalele schimbări vizează actualizarea cotei de TVA și introducerea unor
rânduri noi privind regimul special pentru agricultori, precum și privind facturile
emise în perioada în care contribuabilul a avut codul de TVA anulat.

Actualizarea declarației 390
Declarația include acum și un câmp special pentru livrările intracomunitare
realizate de către agricultorii care aplică regimul special.

Ordin nou privind înregistrarea în scopuri de TVA și
procedura de anulare din oficiu a înregistrării
După eliminarea formularului 088, președintele ANAF a emis la 1 februarie un
nou ordin privind procedura de înregistrare în scop de TVA, cât și procedura de
anulare din oficiu a înregistrării.

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2017
Luni, 30 ianuarie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor de
muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2017.
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Actualizarea decontului de TVA
Noul formular va fi utilizat începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente
lunii ianuarie 2017. Principalele modificări sunt:
 Cota de TVA de 20% a fost înlocuită cu cota de 19%;
 În noua declarație se vor raporta și achizițiile de produse și servicii
agricole de la furnizorii care aplică regimul special pentru agricultori, cât
și regularizările privind aceste achiziții;
 A fost introdusă o secțiune nouă în care vor fi reportate facturile emise în
perioada în care contribuabilul a avut codul de TVA anulat.
Ordinul 591/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 1 februarie 2017.

Actualizarea declarației 390
Prin noul ordin se aduc modificări și completări formularului (390 VIES)
„Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”.
Potrivit ultimelor modificări, începând cu declarația aferentă lunii ianuarie 2017,
agricultorii care aplică regimul special vor include în noul câmp al declarației 390
livrările intracomunitare de bunuri realizate.
Ordinul nr. 592/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 31.01.2017.

Ordin nou privind înregistrarea în scopuri de TVA și
procedura de anulare din oficiu a înregistrării
Începând cu data de 1 februarie 2017 se vor aplica noi prevederi referitoare la
înregistrarea în scop de TVA, cât și la procedura de anulare din oficiu a
înregistrării în scop de TVA.
Pentru persoanele impozabile care până la data de 1 februarie au solicitat
înregistrarea în scopuri de TVA în baza formularului 088, se vor aplica
procedurile în vigoare la data depunerii solicitării.
În cuprinsul noului ordin nu este specificat în mod clar cum se va face evaluarea
intenției și capacitații de a desfășura activități economice în sfera TVA. Conform
unui comunicat de presă publicat de ANAF, președintele ANAF, domnul BogdanNicolae Stan, menționează că evaluarea se va realiza prin utilizarea „datelor
interne și obținute de la terți, în baza protocoalelor de schimb de informații”.
De asemenea, președintele ANAF a menționat că „în cazul clarificării situației
unei cereri, vor fi solicitate numai documentele strict necesare, generate de
informațiile și datele subsecvente cererii”. Astfel, organul fiscal nu va mai solicita
„planuri de afaceri și alte date nerelevante”.
Modificări privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA:
 Toate mențiunile cu privire la 088 au fost eliminate, în timp ce criteriile
anterioare au rămas nemodificate (depunerea declarațiilor persoanei
impozabile, ale administratorilor și/sau ale asociaților și evaluarea pe
baza analizei efectuate de organele fiscale a intenției și capacității
persoanelor impozabile de a desfășura activități economice în sfera TVA);
 Decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va
putea fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării.
Modificări privind procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de taxa pe valoarea adăugată
 Organul fiscal va realiza lunar, prin intermediul unei aplicații informatice,
o selecție a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal, în baza unor
criterii stabilite de organul fiscal central;
 Persoanele impozabile selectate vor fi invitate la organul fiscal în vederea
evaluării intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera
TVA;
 Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile furnizează corect și
complet datele și informațiile solicitate, ANAF va propune menținerea
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calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Contribuabilul trebuie să justifice intenția și capacitatea de a desfășura
activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.
Ordinul nr. 605/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 1 februarie
2017.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Adrian Teampău
Senior Manager
+40 21 2075 483
ateampau@deloittece.com
Vlad Boeriu
Partner
+40 21 2075 341
vboeriu@deloittece.com
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Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2017
Contingentul pentru avizele de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pe piața
forței de muncă din România pentru anul 2017 este de 5,500.
Din totalul de 5,500 de avize de muncă, 3,000 vor putea fi emise lucrătorilor
permanenți, 500 lucrătorilor înalt calificați și 700 lucrătorilor detașați. De
asemenea, a fost introdus și un număr de 700 de avize de muncă pentru
lucrătorii detașați în cadrul aceleiași companii - ICT, aplicabile unor anumite
categorii de cetățeni străini ce pot beneficia de o detașare de până la 3 ani în
cadrul aceleiași companii. Restul avizelor de muncă sunt alocate pentru diferite
alte categorii precum lucrători stagiari, sezonieri sau transfrontalieri.
Reamintim că avizele de muncă sunt obligatorii a fi obținute la încadrarea în
muncă a cetățenilor străini state terțe (alte state decât cele membre UE/SEE sau
Elveția), conform Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și
detașarea străinilor pe teritoriul României.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Radu Derscariu
Senior Manager
+40 21 207 5347
rderscariu@deloittece.com
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discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru pierderile de
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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.
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