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CE ADUCE NOUL AN ÎN MATERIE DE 
FISCALITATE 
 
Modificări ale Codului Fiscal, ale legislaţiei în domeniul asigurărilor 
sociale, precum şi modificări referitoare la depunerea declaraţiilor fiscale 
etc. au fost publicate în Monitorul Oficial în ultimele zile ale anului 2011. 
Mai jos vă prezentăm un sumar al acestora. 
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1. MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL IN 2012 

 

În Monitorul Oficial nr. 938 / 30.12.2011 a fost publicată Ordonanţa de Urgență  nr. 125 / 

27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal. 
 

Amendamentele aduse Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal privesc, printre altele, 
următoarele aspecte: 

 

1.1. Titlul I – Dispoziţii generale 

 Ordonanța introduce definiția impozitului pe profit amânat. 

 Se introduc clarificări privind tratamentul fiscal aplicabil în cazul contribuabililor care, 
începând cu 01.01.2012, vor aplica reglementările contabile conform cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară (ex. bănci). 

 Se introduc noi prevederi privind tratamentul fiscal al tranzacțiilor efectuate de către / cu 
contribuabilii declaraţi inactivi în perioada de inactivitate - această prevedere se aplică 
începând cu data de 01.04.2012. 

 

1.2. Titlul II - Impozit pe profit 

 Se introduc prevederi privind regulile fiscale aferente stabilirii profitului impozabil de către 
contribuabilii care vor aplica Standardele internaționale de raportare  financiară (i.e. venituri 
neimpozabile, cheltuieli din reevaluare și cheltuieli cu depreciere / amortizare, modul de plată 
al impozitului pe profit etc.). 

 Se modifică și se completează prevederile legate de veniturile neimpozabile (ex. veniturile 
reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare în anumite condiții etc.). 

 Se modifică prevederile referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul; astfel, 
începând cu 01.01.2012, se permite deducerea în proporție de 50% a cheltuielilor privind 
combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului 
rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care 
să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în 
proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. 

 Se completează prevederile referitoare la amortizarea fiscală, în cazul înlocuirii părț ilor 
componente ale mijloacelor fixe amortizabile / imobilizărilor necorporale.  

 

1.3. Titlul III – Impozit pe venit 

 Se prevede admiterea dreptului de deducere de către persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente, determinate pe baza contabilităţii în partidă simplă, în procent de 
50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt 
destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să 
nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri. 

 Se modifică prevederile legate de impozitarea persoanelor pe bază de norme de venit, cea 
mai importantă modificare fiind legată de obligativitatea trecerii la determinarea venitului 
anual în sistem real în cazul în care în anul fiscal anterior contribuabilii au înregistrat un venit 
brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro. Această categorie de 
contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind 
venitul estimat / norma de venit până la data de 31 ianuarie, inclusiv.  
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 Se aduc clarificări cu privire la impozitarea veniturilor obținute din arendarea bunurilor 
agricole din patrimoniul personal. 

 Se completează prevederile privind impunerea veniturilor obținute din cedarea folosinței 
bunurilor prin includerea în această categorie și a contribuabililor care închiriază camere din 
locuințe proprietate personală în scop turistic. Ordonanța aduce lămuriri în legătură cu modul 
de impozitare a acestor categorii de contribuabili. 

Aceste prevederi se aplică începând cu data publicării Ordonanței de Urgență în Monitorul 
Oficial al României, partea I, respectiv începând cu data de 30.12.2011. 

 

1.4. Titlul V - Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 

 Se introduce un nou tip de venit scutit: venitul obținut din tranzacțiile cu instrumente 
financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor 
asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale. 

 Se introduc machetele ”Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la 
sosirea în România” și ”Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la 
plecarea din România”, ce vor fi stabilite prin norme. 

 

1.5. Titlul VI – Taxa pe Valoare Adăugată 

 Se introduc clarificări privind tratamentul TVA în cazul utilizării bunurilor în alte scopuri decât 
desfășurarea activității economice a contribuabilului (ex. folosirea autovehiculelor în interes 
personal, punerea la dispoziție către alte persoane cu titlu gratuit etc.). 

 Se aduc modificări privind exigibilitatea în cazul avansurilor încasate pentru plata importurilor 
și a TVA-ului aferente importului, precum și pentru avansurile încasate pentru operațiuni 
scutite sau care nu sunt impozabile.  

 Este introdusă obligativitatea realizării unui raport de expertiză pentru a stabili în ce măsură 
o construcție transformată se califică drept construcție nouă în sensul scutirii de TVA în 
vederea vânzării. 

 Se prevede admiterea parțială a dreptului de deducere (50%) a TVA la achiziția de 
autoturisme destinate transportului rutier de persoane, precum și deducerea în procent de 
50% a TVA la achiziția de combustibili pentru acestea. 

 Sunt aduse clarificări cu privire la definirea bunurile de capital, mai exact referitor la durata 
normală de funcționare stabilită pentru amortizarea fiscală. 

 Se modifică și se completează prevederile legate de înregistrarea și anularea înregistrării 
unei persoane în scopuri de TVA.  

 Se introduc modificări în ce privește înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari 
(„ROI”), precum și în ce privește radierea din oficiu de către organul fiscal competent a unor 
categorii de persoane înregistrate în ROI.  

 Se extinde măsura de simplificare a TVA (taxare inversă) la mai multe categorii de deşeuri, 
dintre care: deşeuri / rebuturi feroase şi neferoase, reziduuri şi alte materiale reciclabile 
alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă, reziduuri 
industriale, materiale reciclabile uzate din hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, 
plastic, cioburi de sticlă şi sticlă, inclusiv materialele rezultate din prelucrarea / transformarea 
materialelor mai sus menţionate.  

 

1.6. Titlul VII – Accize 

 Se aduc modificări în ce privește procedura de informare a autorităţilor competente de către 
expeditorul din România de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în cazul în care 
sistemul informatizat este indisponibil în România.  
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 Se introduce un nou termen de plată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi – această 
prevedere se aplică începând cu data de 01.04.2012. 

 Se majorează nivelul accizei la motorină de la 358,00 Euro/tonă la 374,00 Euro/tonă, 
respectiv 316,03 Euro/1.000 litri.  

 

1.7. Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

 Se precizează modul de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care aparţin 
instituţiilor de credit ce aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi aleg ca 
metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost. 

 Se aduc clarificări în legătură cu impozitarea mijloacelor de transport și se reactualizează 
nivelul taxelor datorate în acest sens, în funcţie de capacitatea cilindrică, numărul de axe sau 
remorci. 

 Se modifică termenele şi modalitatea de plată a taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate. 

 Se păstrează dreptul autorităţii locale de a stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale 
de până la 20% faţă de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de criterii 
economice, sociale, geografice sau de alte necesităţi ale bugetului local. 

 

1.8. Titlul IX2 – Contribuţii sociale obligatorii 

Titlul IX2 este restructurat în trei capitole:  
 

 Capitolul I - „Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din 
salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub 
protecţia sau în custodia statului” 

 Se redefinește termenul de contribuabil al sistemelor de asigurări sociale, persoane 
fizice.  

 Se abrogă prevederea conform căreia persoanele care realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care există obligaţia plăţii 
contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj ar avea calitatea 
de contribuabil al sistemelor de asigurări sociale. – Notă: prevederea se aplică 
începând cu data de 01.07.2012.  

 Se aduc modificări în ce privește definirea bazei lunare de calcul pentru contribuţiile 
sociale individuale, pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate precum și 
pentru contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (i.e. 
angajat și angajator în cazul ultimelor două categorii de contribuții).  

 Conform prevederilor, se exclud din baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale, 
elemente de venit cum ar fi:  

 sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, 
precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în anumite condiții;  

 unele avantaje acordate în legătură cu o activitate dependentă.  

 De asemenea, se aduc clarificări privind datorarea contribuțiilor sociale și de sănătate, 
respectiv eliminarea din baza de calcul a acestor contribuții,  pentru avantajele primite 
în legătură cu o activitate dependentă. 

 Se reformulează şi se modifică lista excepţiilor specifice de la plata contribuţiilor 
sociale.  

 Se introduc unele prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 
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 Se introduce o prevedere privind modalitatea de calcul, reţinere şi plată a contribuţiilor 
sociale pentru sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.  

 Se modifică prevederile legate de contribuțiile datorate în cazul persoanelor care 
realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, în ce privește 
modul de declarare a contribuţiilor sociale şi data până la care trebuie depusă 
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, de către plătitorul de venit. – Notă: 
prevederile se aplică începând cu data de 01.07.2012. 

 Se abrogă prevederea conform căreia plătitorii de venit nu au obligaţia depunerii 
declaraţiei în cazul persoanelor pentru care nu există obligaţia declarării, calculării, 
reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări pentru şomaj şi de asigurări 
sociale, corespunzătoare veniturilor profesionale plătite acestor persoane. – Notă: 
prevederile se aplică începând cu data de 01.07.2012. 

 După articolul 29620 se introduc două noi capitole, capitolele II şi III, ce intră în vigoare 
din data de 01.07.2012.  

 

 Capitolul II - „Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” 

 Se definesc contribuabilii la sistemul public de pensii şi cel de asigurări sociale de 
sănătate. 

 Se definește baza de calcul al contribuţiilor și sunt prezentate excepţiile specifice  
pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale.  

 Se precizează condiţiile de declarare, definitivare şi plată a contribuţiilor sociale şi sunt 
stabilite cotele de contribuţie.  

Notă: prevederile intră în vigoare începând cu data de 01.07.2012. 
 

 Capitolul III - „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care 
realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri” 

 Se definesc categoriile de contribuabili care fac parte din această categorie. 

 Se stabilește modalitatea de stabilire a contribuţiei. 

 Se prezintă baza de calcul şi termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate de către persoanele care nu realizează venituri într-un an fiscal, dar care 
doresc să dobândească calitatea de asigurat. 

Notă: Prevederile intră în vigoare începând cu data de 01.07.2012. 

 

Modificările pe care le-am menţionat mai sus şi pentru care nu am prezentat şi data intrării în 
vigoare vor deveni aplicabile începând cu 01.01.2012. 

 

1.9. Alte prevederi 

 Prin prezenta ordonanţă de urgență se prorogă unele termene prevăzute pentru aplicarea 
unor prevederi introduse de ordonanța 30/2011. 

 Pentru anul 2012, nivelul impozitelor privind autovehiculele de transport marfă cu masa 
totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, 
adoptate în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. 

 Începând cu data de 01.07.2012, se abrogă Art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 58 / 2010 (i.e. impozitarea veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale). 
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 Începând cu data de 01.07.2012, competența de administrare a contribuțiilor sociale 
obligatorii datorate de persoanele fizice revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
Competența de administrare a contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile aferente 
perioadelor fiscale anterioare datei de 01.01.2012, precum și perioadei 01.01 – 30.06.2012 
cu titlu de contribuții sociale aferente anului 2012 și, totodată, pentru soluționarea 
contestațiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor de 
asigurări sociale. 

 

 

2. ALTE  MODIFICĂRI 
 

2.1. Noutăți privind Convențiile de Evitare a Dublei Impuneri  

Arabia Saudită 

În Monitorul Oficial al României nr. 917 / 23.12.2011 a fost publicată Legea nr. 259 / 
07.12.2011 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului 
Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și a protocolului la convenție, semnate la Riad la 26.04.2011. 

Legea ratifică Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite 
pentru evitare dublei impuneri. Principalele prevederi ale Convenției sunt: 

 Convenția se aplică pentru: impozitul pe venit și impozitul pe profit în cazul României și 
pentru ”zakat” și impozitul pe venit incluzând impozitul pe investițiile în gaze naturale, 
precum și oricăror impozite identice sau în esență similare stabilite de statele 
contractante. 

 Veniturile obținute de un rezident al unui stat contractant din proprietăți imobiliare 
situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant. Câștigurile 
de capital, în funcție de proveniența lor, pot fi impozitate în statul în care se află 
proprietățile imobiliare, de locul conducerii efective a întreprinderii, de rezidența celui 
care înstrăinează. 

 Dividendele sunt impozabile în statul contractant cu o cotă de 5% din suma brută a 
dividendelor. Scutirea de la plată se aplică în situația în care dividendele sunt plătite 
unei instituții a statului celuilalt stat contractant, deținută în întregime de către acesta. 

 Veniturile din titluri de creanță provenind dintr-un stat contractant și plătite unui rezident 
al celuilalt stat contractant vor fi impuse cu o cotă de 5%. Scutirea de la plata 
impozitului se aplică in cazul în care plățile sunt efectuate de către sau în beneficiul 
unei instituții a celuilalt stat contractant. 

 Redevențele sunt impozabile în statul impozabil din care provin cu o cotă de 10% din 
suma brută a redevențelor. 

 Pentru eliminarea dublei impuneri se va proceda la acordarea unei deduceri din 
impozitul pe venitul unui rezident în sumă egală cu impozitul pe venit plătit în celălalt 
stat contractant. 

Elveția 

În Monitorul Oficial al României nr. 934 / 29.12.2011 a fost publicată Legea nr. 261 / 
07.12.2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat 
la București la 28.02.2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația 
Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a 
Protocolului anexat, semnate la București la 25.10.1993. 

Legea aduce o serie de modificări în ceea ce privește Convenția de Evitare a Dublei 
Impuneri („CEDI”) încheiată între România și Elveția, între care cele mai importante sunt: 
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 Impozitele vizate de CEDI în România sunt: impozitul pe venit și impozitul pe profit. 

 Clarificarea unor expresii și termeni în cadrul Convenției de evitare a Dublei Impuneri 
precum și în cadrul Protocolului de aplicare a acesteia, cum ar fi ”autoritate 
competentă”, ”fond de pensii”, ”rezident”, ”rezident al unui stat contractant”, ”pensie”, 
”pensii” . 

 Este modificată cota de impunere pentru: 

 dividende de la 10% la 15% din suma brută a dividendelor;  

 dobânzi de la 10% la 5%. 

 Sunt introduse o serie de condiții pentru scutirea de la impozitare a dividendelor.  

 Sunt aduse clarificări cu privire la impozitarea veniturilor din dobânzi obținute de un stat 
contractant în baza unor împrumuturi garantate, asigurate sau finanţate indirect de 
acest stat contractant. De asemenea, sunt impozitate în celalalt stat contractant  
dobânzile plătite de o companie asociată unei companii a celuilalt stat contractant, în 
condițiile unui anumit nivel al participării directe. 

 Sunt introduse prevederi noi în ceea ce privește contribuțiile la un fond de pensii, cât și 
prevederi privind schimbul de informații relevante pentru aspectele fiscale între cele 
două state. 

 

2.2. Bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat 

În Monitorul Oficial nr. 913 și 914 / 22.12.2011 au fost publicate Legea nr. 294 / 2011 a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și Legea nr. 293 / 2011 a bugetului de stat pe anul 2012. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 este fundamentat folosindu-se un câștig 
salarial mediu brut în valoare de 2.117 lei.  

Cele două legi nu aduc modificări ale cotelor de contribuții sociale, menținându-se cotele prevăzute 
la art. 296^18 din Codul Fiscal. În cota individuală de contribuție de asigurări sociale este inclusă și 
cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. 

 

2.3. Salariu de bază minim brut pe țară 

În Monitorul Oficial nr. 922 / 27.12.2011 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1225 / 2011 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

Începând cu data de 01.01.2012 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește 
la 700 de lei lunar pentru un program de lucru complet. 

Stabilirea pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă a unui salariu sub nivelul 
menționat mai sus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 
lei. 

 

2.4. Contribuabili inactivi 

În Monitorul Oficial nr. 922 / 27.12.2011 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3578 / 2011 privind modificarea și completarea Ordinului 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3347 / 2011 pentru aprobarea unor 
proceduri de aplicare a art. 78^1, lit. a) din Codul de Procedură Fiscală, precum și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare.  

Ordinul aduce ca principale modificări: 

 Se introduc prevederi cu privire la procedura de emitere și comunicare a deciziei de 
declarare în inactivitate. 
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 Se modifică procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor 
declarați inactivi. 

 Se modifică formularul ”Decizie de declarare în inactivitate”. 

 Se modifică formularul ”Decizie de respingere a cererii de reactivare / îndreptare a 
erorilor materiale”. 

 Se aprobă modelul pentru „Avizul privind propunerea de declarare în inactivitate / de 
reactivare / de îndreptare a erorilor materiale”. 

 

2.5.   Notificare – opțiunea de a depune lunar declarația privind obligaţiile de plată 

a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 

În conformitate cu prevederile art. 296^19, alin. (1^5) din Codul Fiscal persoanele care îndeplinesc 
condițiile menționate la art. 58 pentru depunerea trimestrială a declarației mai sus menționate, dar 
care doresc să îndeplinească această obligație lunar, trebuie să depună declarația privind 
opțiunea până la data de 31 ianuarie, inclusiv. 

 

2.6. Completarea Nomenclatorului activităţilor independente 

În Monitorul Oficial nr. 931 / 29.12.2011 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 
3.022 / 28.12.2011 privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care 
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de 
contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2.875 / 2011. 

Acest Ordin introduce în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate 
determina pe baza normelor anuale de venit Serviciile executate în domeniul informaticii, altele 
decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, având 
codurile CAEN: 

 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;  

 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul. 

Normele anuale de venit vor fi stabilite anual de către direcțiile generale ale finanțelor publice 
județene, respectiv a municipiului București, prin publicarea acestora în cursul trimestrului IV al 
anului anterior celui în care urmează a se aplica. 

 

2.7. Depunerea declarațiilor fiscale 

În Monitorul Oficial nr. 941 / 30.12.2011 a fost publicat Ordinul Președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3.642 / 21.12.2011 privind depunerea declarațiilor fiscale. 

Prevederile acestui Ordin modifică modalitate de depunere la autoritățile fiscale a declarațiilor cod 
100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, 300 – Decont de taxă pe valoare 
adăugată și 710 – Declarație rectificativă începând cu obligațiile fiscale aferente lunii noiembrie 
2011. 

 

2.8. Modificarea Declarației informative 394 

În Monitorul Oficial al României nr. 927 / 28.12.2011 a fost publicat Ordinul Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596 / 19.12.2011, privind declararea livrărilor / 
prestărilor de servicii și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrare în 
scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările 
/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 
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Ordinul prezintă procedura aplicabilă pentru completarea și depunerea electronică a fișierului 
conținând declarația 394. Astfel: 

 declarația va fi depusă în format *PDF, având atașat și formatul *XML în conformitate 
cu condițiile din anexa 3 a Ordinului pe portalul e-România. 

 declarația poate fi depusă și la registratura organului fiscal, pe suport electronic, 
respectând însă anumite condiții de procedură. 

 perioada de raportare pentru declarația 394 este perioada fiscală declarată pentru 
depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) – lunară, 
trimestrială etc. 

 prevederile ordinului se aplică începând cu operațiunile efectuate în luna ianuarie 2012, 
ordinul intrând în vigoare la data de 1 februarie.  

Ordinul introduce ca element de noutate declararea în formularul 394 a ”achizițiilor de bunuri și 
servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă”, urmărindu-se în special taxarea inversă 
aferentă achizițiilor de cereale și plante tehnice, pentru care a fost introdusă o listă distinctă. 

 

2.9. Modificarea decontului de TVA (300) 

În Monitorul Oficial al României nr. 1 / 03.01.2012 a fost publicat Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.665 / 22.12.2011, pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularului (300) - ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”. 

Noul ordin abrogă prevederile OPANAF nr. 183 / 2011 și introduce o serie de modificări în 
structura decontului. Astfel: 

 anumite rânduri au fost eliminate (7.1.1 și 19.1.1) din vechiul decont. 

 a fost introdus un rând nou referitor la livrările de bunuri și prestările de servicii supuse 
măsurilor de simplificare (taxare inversă).  

 a fost introdus un rând special referitor la livrări de bunuri și/sau prestări servicii taxabile 
efectuate în interiorul țării pentru care au fost emise sau primite facturi către sau de la 
persoane înregistrare în scopuri de TVA în România. 

 a fost introdus un nou rând pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul 
este obligat la plata TVA (taxare inversă). 

Ordinul prevede și instrucțiunile de completare aferente rândurilor nou introduse.  

 

 



 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 

informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 

îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 

ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 

trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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