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C.N.V.M. a adoptat instructiuni privind aplicarea cerintelor MiFID  
in domeniul adecavarii 

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 

144/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea 

Instructiunii nr. 8/2012 privind aplicarea orientarilor cu privire la anumite 

aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea. 

 

Principalele prevederi 

 Instructiune se aplica: 

 societatilor de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) atunci cand presteaza servicii de 
consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului; 

 institutiilor de credit din Romania inscrise in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor 
Mobiliare, denumit in continuare Registrul C.N.V.M., la sectiunea „Intermediari“; 

 consultantilor de investitii; 
 sucursalelor intermediarilor din alte state membre, inscrise in Registrul C.N.V.M.; 
 sucursalelor intermediarilor din state nemembre, inscrise in Registrul C.N.V.M. 

Informarea clientilor cu privire la evaluarea adecvarii 

 S.S.I.F. informeaza clientii, in mod clar si simplu, ca motivul evaluarii adecvarii este de a 
permite S.S.I.F. sa actioneze in cel mai bun interes al clientului. In nicio etapa S.S.I.F. nu trebuie sa 
creeze ambiguitati sau confuzii cu privire la propriile responsabilitati in cadrul procesului. 

 Informatiile cu privire la serviciile de consultanta de investitii si administrarea portofoliului 
includ informatii referitoare la evaluarea adecvarii. Prin evaluarea adecvarii se intelege intregul 
proces de colectare a informatiilor despre un client si evaluarea ulterioara a adecvarii unui anumit 
instrument financiar pentru clientul respectiv. 

Care sunt conditiile necesare pentru a deveni furnizor de date Intrastat 

In Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1940/2012 al Institutului National de Statistica privind pragurile 
valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert 
intracomunitar cu bunuri in anul 2013. 
 

Principalele prevederi 
 

 Operatorii economici care in cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele 
membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri 
si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa 
completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat 
incepand cu luna ianuarie 2013. 

 In cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care 
realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului 
depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2013. 

 Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat 
incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2013 a expedierilor si/sau a 
introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru 
cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri. 
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MFP a aprobat instructiunile de completare ale declaratiei  
privind impozitul pe profit 

In Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul  nr. 
1994/2012 al MFP si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru 
aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului 
pe profit“. 

 
 Principalele prevederi 

 Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si 
plata a impozitului pe profit“ se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, 
pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe 
profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune. 

 Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si 
plata a impozitului pe profit“ se depune la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie 
inclusiv a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului anual de declarare si plata a 
impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunta la optiunea de aplicare a 
acestui sistem. 

 Optiunea efectuata pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe 
profit este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. 

 Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate 
datele prevazute: 

 un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la 
registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; 

 un exemplar se pastreaza de catre contribuabil. 

Declararea achizitiilor efectuate pe teritoriul national de  
persoanele inregistrate in scopuri de TVA 

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 
1992/2012 al MFP si al ANAF pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul 
presedintelui ANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si 
achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in 
scopuri de TVA. 

 
 

Principalele prevederi 

 Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in 
scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI din 
Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la 
care se aplica sistemul TVA la incasare. 

 Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, 
inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare». 
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 Inregistrarea contractelor de fiducie si de locatiune 

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 
nr. 1985/2012 al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Procedurii de 
inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a 
contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si 
continutului unor formulare. 

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie 

 Prezenta procedura se aplica contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, detin calitatea de fiduciar si 

au obligatia de a inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal 

competent. 

 Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca 

platitori de impozite si taxe contribuabilii care detin calitatea de fiduciar. 

 Contribuabilul care detine calitatea de fiduciar, denumit in continuare fiduciar, depune, in 

termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent 

„Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie“, cod 14.13.01.43, prevazuta la anexa nr. 3 la 

ordin, insotita de contractul de fiducie, in original si copie. 

 Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal 

competent, iar copia se pastreaza de fiduciar. 

 Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul si restituie 

fiduciarului originalul. 

Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune 

 Potrivit prevederilor art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, locatorii pot inregistra la organele fiscale competente din subordinea 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contractele de locatiune pe care le incheie in calitate 

de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice. 

 Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca 

platitor de impozite si taxe. 

 Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune „Declaratia de inregistrare a 

contractelor de locatiune“ insotita de contractul de locatiune, in original si copie. 

 Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal 

competent, iar copia se pastreaza de locator. 

 Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de locatiune cu originalul si restituie 

locatorului originalul. 

 Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al 

contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa 

care face parte integranta din prezenta procedura. 
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 Care va fi nivelul amenzilor aplicabile incepand cu anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2013 a fost publicata O.U.G. 
nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in 
domeniul impozitelor si taxelor locale. 

Principalele prevederi 

 Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

autoritatile administratiei publice locale pot adopta hotarari privind reducerea nivelurilor 

valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in H.G. nr. 1309/2012 privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 

precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cel mult pana la nivelurile prevazute prin 

hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea 

pentru anul 2012. 

 Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor si taxelor locale aprobate prin 

hotarari ale autoritatilor deliberative se compenseaza cu obligatii de plata catre bugetele locale 

cu termene de plata viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor. 

 Exercitarea inspectiei economico-financiare 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 10 ianuarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1545/2012 al ministrului Finantelor Publice privind 
competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, 
solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei. 

Principalele prevederi 

 Inspectia economico-financiara se exercita de catre Directia generala de inspectie 

economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si structurile teritoriale de 

inspectie economico-financiara, potrivit competentelor stabilite de prevederile legale. 

 Directia generala de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor 

Publice are competenta generala in efectuarea activitatii de inspectie economico-financiara. 

Competenta teritoriala 

 Pentru exercitarea inspectiei economico-financiare, competenta revine acelui organ de 

inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al operatorului 

economic, in conditiile legii. 

 Prin exceptie, pentru sediile secundare ale operatorului economic competenta de 

exercitare a inspectiei economico-financiare revine si organului de inspectie economico-

financiara in a carui raza teritoriala se afla sediul acestora. 

Conflictul de competenta 

 Exista conflict de competenta cand doua sau mai multe organe de inspectie economico-

financiara se declara deopotriva competente sau necompetente. In acest caz, organul de 

inspectie economico-financiara care s-a investit primul sau care s-a declarat ultimul 

necompetent continua procedura in derulare si solicita Directiei generale de inspectie 

economico-financiara sa hotarasca asupra conflictului. 
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 Modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 10 ianuarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 1553/2012 al ministrului Finantelor Publice privind 
conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie 
economico-financiara. 

Principalele prevederi 

 Actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata de catre conducatorul 

organului de inspectie economico-financiara, la propunerea echipei de inspectie economico-

financiara care efectueaza controlul, cu avizul sefului de serviciu/birou/compartiment. 

 Actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata cand este indeplinita una 

dintre urmatoarele conditii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea actiunii 

de inspectie economico-financiara: 

 pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate; 

 pentru remedierea unor deficiente constatate in timpul inspectiei economico-financiare; 

 pentru efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale necesare finalizarii actiunii de 

inspectie economico-financiara, solicitate de organele de inspectie economico-financiara; 

 pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane fizice sau 

stabilirii realitatii unor tranzactii. 

 Propunerea de suspendare se face, in scris, de catre echipa de inspectie economico-

financiara care efectueaza controlul, prin intocmirea unui referat. 

 Depunerea declaratiei-inventar privind redeventele restante  
rezultate din contractele de concesiune 

In Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013 a fost publicat 
Ordinul nr. 8/2013 al MFP si al ANAF pentru aprobarea modelului si 
continutului formularului 172. 

Principalele prevederi 

Depunerea declaratiei 

 Formularul 172 „Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele 

de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie 

agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate“ se completeaza si se 

depune de catre platitorii de redeventa, dupa ce acesta a fost avizat de Agentia Domeniilor 

Statului. 

Termenul de depunere a declaratiei: Formularul 172 se depune pana la data de 25 a lunii 

urmatoare intrarii in vigoare a prezentului ordin. 

Organul fiscal competent: Formularul 172 se depune la organul fiscal in a carui evidenta 

fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii. 
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
   Anunt de post vacant Director nr. ECA/2012/74, JOUE C 5A din 10 ianuarie 2013 

Curtea de Conturi a decis sa lanseze procedura de ocupare a unui post de director (gradul AD 

14/15) in cadrul Secretariatului general – Directia de traduceri, in temeiul art. 29 alin. (2) din 

Statutul functionarilor Uniunii Europene.  

Curtea de Conturi Europeana este institutia Uniunii Europene (UE) instituita prin tratat cu scopul 

de a efectua auditul finantelor UE. Sediul Curtii de Conturi se afla la Luxemburg. 

Directia de traduceri, care este compusa din 23 de unitati multilingve si multiculturale si care 

numara aproximativ 145 de persoane, furnizeaza in timp util Curtii si serviciilor acesteia, in mod 

eficient si eficace, traduceri si alte servicii lingvistice de cea mai buna calitate, cu scopul de a 

asigura comunicarea interna si externa in limbile oficiale ale Uniunii. Personalul motivat, calificat, 

disponibil si experimentat al Directiei de traduceri, precum si preocuparea sa permanenta pentru 

actiunile de cooperare interna si interinstitutionala contribuie la asigurarea in mod constant a 

unor prestatii de calitate. 

Recrutarea se va face la gradul AD 14/AD 15. Salariul de baza este de 13.216,49 euro pe luna 

pentru gradul AD 14 si de 14.953,61 euro pe luna pentru gradul AD 15. La salariul de baza, caruia i 

se aplica impozitul Uniunii, dar care nu intra sub incidenta impozitului national, se pot adauga, in 

conditiile prevazute de statut, anumite indemnizatii. 

Directorul Directiei de traduceri este un functionar de rang inalt.  

Responsabilitatile, conditiile de depunere a candidaturilor, precum si politica in materie de 

recrutare sunt disponibile la adresa 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:005A:0001:0006:RO:PDF 

 

Candidaturile, redactate in engleza sau in franceza, trebuie transmise pe cale electronica la 

urmatoarea adresa: vacancies@eca.europa.eu 

Data limita pentru introducerea candidaturilor este 1 februarie 2013, ora 24.00. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se 
vor modifica  
 
Ministerul Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 10 ianuarie 2013 un 
proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.  

In cadrul notei de fundamentare se arata ca promovarea actului normativ este determinata de 
necesitatea elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor O.U.G. nr. 87/2012 pentru 
modificarea si completarea Codului fiscal, precum si corelarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Codului fiscal privind sistemul TVA la incasare cu modificarile aduse O.G. nr. 
15/2012 prin Legea nr. 208/2012.  
 

Schimbari preconizate 
 

A. Titlul VI. „Taxa pe valoarea adaugata” 

Avand in vedere modificarile aduse O.G. nr. 15/2012 care reglementeaza, intre altele, sistemul TVA la 
incasare, prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea si comple-
tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se impune corelarea in regim de urgenta a legislatiei 
secundare, respectiv a Normelor metodologice de aplicarea a Codului fiscal cu legislatia primara. 

De asemenea, in vederea aplicarii unitare a prevederilor legale care reglementeaza sistemul TVA la 
incasare, se impune clarificarea situatiilor in care, ulterior implementarii sistemului TVA la incasare, 
beneficiarul nu mentioneaza pe documentul de plata facturile achitate, caz in care se aplica prevederile 
Codului civil cu privire la imputatia legala a platii. 

B. Titlul VII. „Accize si alte taxe speciale” 

Normele de corelare prevazute in acest proiect de act normativ se refera la: 
 precizarea grupelor de produse accizabile ce pot fi depozitate in regim suspensiv de accize intr-un 
antrepozit fiscal de depozitare. 
 corelarea prevederilor privind reautorizarea antrepozitarilor dupa expirarea perioadei de 
valabilitate a autorizatiei. 
 precizarea volumului mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile ce trebuie indeplinit pentru 
functionarea antrepozitelor fiscale de depozitare. 
 stabilirea cuantumului garantiei minime, ce trebuie constituita de antrepozitarii autorizati pentru 
depozitarea produselor accizabile, respectiv 6% aplicat accizelor aferente volumului mediu trimestrial 
al iesirilor de produse accizabile, raportat la nivelul unui an.  
 precizarea cuantumului capitalului social minim subscris si varsat ce trebuie constituit de 
antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile. 
 acordarea posibilitatii stabilirii si declararii preturilor de vanzare cu amanuntul pentru tigarete, 
tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productie si depozitare de asemenea produse. 
 enumerarea informatiilor ce trebuie continute in declaratia pe propria raspundere privind 
capacitatea de depozitare. 
 corelarea prevederilor privind scutirile de la plata accizelor pentru produsele energetice destinate 
alimentarii navelor cu noile modificari referitoare la antrepozitele fiscale pentru depozitare. 

 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Autoritatile locale vor putea diminua nivelul taxelor si impozitelor 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 9 ianuarie 2013 un proiect de 
ordonanta a Guvernului pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in 
domeniul impozitelor si taxelor locale. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in prezent nivelul impozitelor si taxelor locale se 
indexeaza o data la trei ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare, iar 
autoritatile administratiei publice locale au numai competenta de a stabili cote aditionale care nu 
pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului.  
 

Schimbari preconizate 
 

 se acorda competenta autoritatilor locale de a decide, in functie de conditiile locale, pentru anul 
2013, asupra reducerii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in H.G. nr. 
1309/2012, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cel mult pana la nivelurile prevazute 
prin hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea pentru 
anul 2012; 

 contribuabilii care au achitat deja impozitele la nivelul stabilit prin H.G. nr. 1309/2012 vor putea 
compensa sumele cu obligatii de plata catre bugetele locale, cu termene de plata viitoare sau sa se 
restituie la cererea contribuabililor. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

 

Decrete semnate in perioada 5 – 11 ianuarie 2013 

Dintre decretele semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 
Basescu, in aceasta perioada mentionam: 
 
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind 
RACVIAC – Centrul pentru Cooperare in domeniul Securitatii, adoptat la Budva, 
la 14 aprilie 2010 si semnat de Romania la 18 februarie 2011, la Zagreb 
 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului cu privire la preocuparile 
poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012 
 
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional Nagoya - Kuala 
Lumpur privind raspunderea si repararea prejudiciului, incheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, 
deschis spre semnare la 7 martie 2011 si semnat de Romania la 11 mai 2011 la New York, la 
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la 
Conventia privind diversitatea biologica (semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) 
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Va prezentam agenda obligatiilor fiscale pe luna 
Ianuarie 2013, in functie de data, de tipul obligatiei, 
de categoria de contribuabili, precum si baza legala. 

 
 

Pana la 9 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 
impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca 
perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, 
formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara 
activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat 
achizitii intracomunitare de bunuri in luna decembrie 2012 si sunt obligate sa-si modifice 
perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1165/2009. 

Pana la 10 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, 
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre 
persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii 
plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) C.fisc.; OMEF nr. 2296/2007; 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care 
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 
070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de 
TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) C.fisc.; 
OMEF nr. 262/2007; 

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane, 
formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care 
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au 
obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. 
Reglementare: art. 152 alin. (6) C.fisc.; OMEF nr. 262/2007; 

 Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in vederea aplicarii 
regimului de scutire prevazut la art. 152 C.fisc., formular 096. Se depune de persoanele 
impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna 
calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA. Reglementare: art. 
152 alin. (7) C.fisc.; OPANAF nr. 1768/2012. 

Pana la 15 ianuarie 2013 inclusiv: 

 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220. Se depune de catre 
persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea 
unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal. Reglementare: 
art. 61 alin. (2) C.fisc.; OPANAF nr. 2.333/2007. 

 

 

Agenda obligatiilor fiscale - Ianuarie 

 

http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fiscale/
http://www.infolegal.ro/tag/tva/
http://www.infolegal.ro/tag/formular-096/
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Ori de cate ori o persoana fizica doreste sa obtina titlul de perosana fizica 
autorizata – PFA, este necsar sa indeplineasca mai multe conditii cumulative.  

Care sunt pasii de urmat pentru infiintarea unei PFA ? 

 In momentul infiintarii, PFA sunt obligate sa 
dobandeasca urmatoarele documente 
justificative si registre: 

 registrul-jurnal de incasari si plati care se 
completeaza cu incasarile/platile prin banca 
si/sau numerar. Acest registru se 
numeroteaza, se snuruieste si se parafeaza de 
catre organele fiscale. 

 registrul unic de control ce contine: 
obiectivele controlului, perioada controlului, 
perioada controlata etc. Si acest registru se 
numeroteaza si se parafeaza de catre 
organele fiscale. 

 registrul inventar ce cuprinde: elementele 
cumparate sau produse, valoarea contabila, 
valoarea de inventar, diferentele de evaluare 
si cauzele acestor diferente. De asemenea, 
acest registru se numeroteaza, se snuruieste 
si se parafeaza de catre organele fiscale. 

 facturier ce cuprinde facturile de vanzare ce 
se vor intocmi de catre PFA. 

 chitantier ce contine chitantele ce se vor 
elibera de catre PFA pentru sumele incasate 
in numerar.     

PFA ce nu se pot inregistra la Registrul Comertului se adreseaza Ministerului de 
resort (de exemplu profesiile liberale). 
 
Pentru mai multe detalii 
 
Pentru mai multe detalii a se vedea Sorin-Constantin Deaconu, Contabilitatea persoanelor 
fizice autorizate, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013 

http://www.beckshop.ro/contabilitatea_persoanelor_fizice_autorizate-p6191.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/contabilitatea_persoanelor_fizice_autorizate-p6191.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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