PRO DOMO FEBRUARIE 2016- FILIALA CECCAR
BRĂILA
În data de 18 februarie 2016 s-a desfășurat, în sala de conferințe Regal Events Ballroom,
Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a membrilor filialei CECCAR Brăila cu
următoarea
ordine
de
zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015; Realizarea
programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte
normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015;
Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015;
2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016 pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 potrivit Normelor stabilite de
Conferinta Nationala;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.
7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei;
alegerea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori;

8. Alegerea preşedintelui Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. Brăila pentru mandatul 20162020.

Urmare alegerilor desfășurate în Adunarea generală a filialei din 18.02.2016:
- Noul președinte al Consiliului Filialei CECCAR Brăila, mandatul 2016-2020, este domnul
expert contabil - Stroe Gheorghe;
- Consiliul Filialei ales în Adunarea Generală este format din: dl Stroe Gheorghe președinte, Burciu Doinița, expert contabil titular, Tanase Ion, expert contabil titular, Balan
Mihaela, expert contabil titular, dr. ec. Neascu Ionica Iuliana, expert contabil supleant, dr.
ec. Bunea Bontas Cristina Aurora - contabil autorizat titular.
Întâlnire dezbatere noutăți legislative februarie 2016
La întâlnirea din data de 25.02.2016, organizată la sediul Filialei CECCAR Brăila,
reprezentantul AJFP Brăila, dna Mariana Lozneanu, a prezentat rezumatul următoarelor
acte
normative:

1. ORDIN Nr. 90 din 14 ianuarie 2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a
eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii
de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central;
Se aprobă conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative
anexate acesteia, prevăzute în anexa nr. 1.

Se aprobă Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal
central, prevăzută în anexa nr. 2.
2. ORDIN Nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea
deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la
funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale
art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru
contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna
ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr.
227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă
primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor
reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015.
3. ORDIN Nr. 82/18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015,
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii publice;
4. ORDIN Nr. 371/20 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul
fiscal;
Se modifică formularul (020) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni
pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” si formularul
(030) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care
nu deţin cod numeric personal”.
5. ORDIN Nr. 123 /28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele cărora le sunt incidente
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe
o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice,
nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice
întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul
prescurtat al rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi
persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situaţii financiare
anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul
prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul

Finanţelor Publice pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii,
de către persoanele juridice fără scop patrimonial, reglementările prevăzute la alin. (1) se
completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:
a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale
de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar.
6. ORDIN Nr. 101/22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe
valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea
Europeană;
Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane
fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII
„Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin
unităţile sale subordonate, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
7. ORDIN Nr. 522 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare de declaraţii informative;
Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului (392A)
„Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul
....”, (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi
achiziţiile efectuate în anul....”, cod
14.13.01.02/ib, formularului (393) „Declaraţie
informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul ....”, cod 14.13.01.02/v.
8. ORDIN Nr. 558/ 29 ianuarie 2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care
înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii;
În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale
restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de
organele fiscale centrale.
Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este
sub următoarele plafoane:
a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care
înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod
independent sau exercită profesii libere;
d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
9. HOTĂRÂRE Nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;

Se modifică prevederile de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale”, la punctul 154,
alineatele (2) şi (4).
10. ORDIN Nr. 103/22 ianuarie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii
de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art.
294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată cu drept de deducere pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1)
lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Codul fiscal.
Justificarea scutirilor prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din
Codul fiscal se face de către persoana impozabilă care poate avea calitatea de
furnizor/prestator sau, după caz, de beneficiar. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se
aplică numai în situaţia în care locul operaţiunii se consideră a fi în România, conform
prevederilor art. 275 şi 278 din Codul fiscal.
11. ORDIN Nr. 587/1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă;
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs,
prevăzut în anexa nr. 1;
b) 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2.
Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.
12. ORDIN Nr. 588/ 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
(300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
13. ORDIN Nr. 591/ 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
(390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
14. ORDIN Nr. 592/ 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
(301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”.

