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Fiscalitate 

 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, transferurilor de 

acțiuni între societățile din diferite state membre ale Uniunii Europene (Adela Safta) 

 

Actualitate financiară 

 Obligația contribuabililor de a depune formularul 394 

Modificarea unor formulare privind Codul fiscal 

Un nou serviciu pentru contribuabili: poșta electronică securizată 

 

Control 

Un sfert dintre clienții IFN-urilor fac împrumuturi pentru a susține educația copiilor 

Taxe 

Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA (Adela Safta) 

 

Legislație comentată 

 Implicațiile Codului vamal în Codul fiscal și interferența dintre ele pentru Titlul VI „Taxa pe 

valoarea adăugată“ (TVA) (V. Greceanu) 

Timbrul de mediu: excepții legale; evidența autovehiculelor înmatriculate sau transcrise 

Acte normative 

Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea procedurilor privind raportarea 

situațiilor de criză a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicare procedurilor privind raportarea situațiilor de insolvență a unităților 

administrativ-teritoriale 



Hotărâre privind adoptarea Standardelor internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte 

servicii de asigurare și servicii conexe, emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), 

ediția 2012. 

Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor privind activitățile miniere, prevăzute de Legea 

minelor nr. 85/2003 

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 

utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere 

la sursă 

 

Actualitate bancară 

Millenium Bank reduce dobânda anuală pentru cardurile de credit la 14,9% 

Raiffeisen banca pentru Locuințe a redus dobânzile la creditele în lei cu ipotecă 

Bank Leumi România a lansat serviciul Vamă Rapidă 

Millenium Bank a lansat un depozit cu o dobândă de până la 6,5% pe an 

ING menține prognoza pentru o scădere de 25 de puncte de bază a ratei cheie de către BNR 


