Societate de audit financiar
si consultanta in afaceri

BULETIN LEGISLATIV NR. 3 / 2020

MARTIE 2020

 Se aproba modelul si continutul formularului 390;
 Se aproba modelul si continutul formularelor 101 si 120;
 Programul de sustinere a intreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA;
 Masuri fiscale pe perioada starii de urgenta;
 Valoarea nominala a unui tichet de masa = 20 de lei.

 Indicele preţurilor de consum este 103,1%, pentru anul 2020;
 Se aproba modelul si continutul formularului 230;
 Comunicarea catre institutiile de credit a actelor de
executare se realizeaza prin intermediul mijloacelor
electronice de transmitere la distanta;

Acte normative de interes economic
aparute in luna MARTIE 2020
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Indicele preţurilor de consum este
103,1%, pentru anul 2020.

Se aproba modelul si continutul
formularului 230.

OMF Nr. 1615 din 19.02.2020
MO Nr. 169 din 02.03.2020

ORDIN Nr. 1615 din 19 februarie 2020 privind
indicele preţurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului
pe profit annual.

Noutate

OANAF 614 din 03.03.2020
MO Nr. 181 din 05.03.2020

ORDIN Nr. 614 din 3 martie 2020 privind
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei
reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual
datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a
unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de
burse private, conform legii, precum si a modelului si
continutului unor formulare.

Modifica
OANAF
147/2020
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OMF Nr. 1665 din 26.02.2020
Comunicarea catre institutiile de
MO Nr. 200 din 12.03.2020
credit a actelor de executare se
realizeaza prin intermediul mijloacelor
electronice de transmitere la distanta.

ORDIN Nr. 1665 din 26 februarie 2020 privind
stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la
distanta a actelor de executare si a procedurii de
comunicare a acestora.

In legatura cu
CF si CPF

In legatura cu
CF si CPF

Se aproba modelul si continutul
formularului 390.

OMF Nr. 705 din 11.03.2020
MO Nr. 217 din 17.03.2020

ORDIN Nr. 705 din 11 martie 2020 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului
(390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind
livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare".

Se aproba modelul si continutul
formularelor 101 si 120.

OANAF Nr. 706 din 11.03.2020
MO Nr. 217 din 17.03.2020

ORDIN Nr. 706 din 11 martie 2020
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe
profit" şi 120 "Decont privind accizele".

Valoarea nominala a unui tichet de
masa = 20 de lei.

LEGE Nr. 24 din 20.03.2020
MO Nr. 229 din 20.03.2020

LEGE Nr. 24 din 20 martie 2020
pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018
privind acordarea biletelor de valoare

Modifica
Lege 165/2018

Programul de sustinere a
intreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA;
Masuri fiscale pe perioada starii de
urgenta;

OUG Nr. 29 din 18.03.2020
MO Nr. 230 din 21.03.2020

ORDONANTĂ DE URGENŢĂ Nr. 29 din 18 martie
2020 privind unele măsuri economice şi fiscalbugetare.

Modifica
OUG 110/2017
OUG 6/2019

Modifica
OANAF
3386/2016
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