TAX NEWSFLASH

Vă rugăm să găsiți mai jos modificări legislative relevante publicate în Monitoarele
Oficiale din perioada 09 – 13 ianuarie 2017:


Ordinul nr. 1475/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 25/10.01.2017, aproba
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Prin acest Ordin, nivelul
pragurilor valorice Intrastat pentru introduceri intracomunitare de bunuri a crescut de
la 500.000 lei la 900.000 lei, prag aplicabil si expedierilor intracomunitare de bunuri.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014.


Ordinul nr. 3737/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 25/10.01.2017, aproba
Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre
regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune
sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit
prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat
membru de înregistrare.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.023/2014.


Ordinul nr. 63/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 32/11.01.2017 privind aprobarea
modelelor unui numar de 58 de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor
fiscale, Ordinul nr. 2.446/2014 fiind abrogat.

De asemenea, acest Ordin prevede si modificarea Ordinului nr. 3.454/2016 pentru
aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe,
lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, in sensul ca se elimina doua
formulare: "Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat
de la autorităţi sau instituţii publice" si "Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a
sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice".
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Ordinul nr. 210/2017 abroga Ordinul nr. 3841/2015

Contact:

privind

Maria Popa

aprobarea

modelului

şi

conţinutului

formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere

Tax Manager

pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a

maria.popa@pkffinconta.ro

desfăşura

activităţi

economice

care

implică

operaţiuni din sfera TVA". Prezentul ordin intra in
vigoare de la data de 01.02.2017.
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