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În acest număr:

Modificări aduse Codului Fiscal
În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind
completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Se extinde aplicabilitatea cotei
reduse de TVA de 5% la alimente montane, eco și tradiționale. Modificarea intră
in vigoare începând cu 1 iunie 2019.

Modificări aduse legislației fiscale
În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență privind
modificarea unor acte normative pentru definitivarea contribuției de asigurări
sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017.

Tax & Legal Weekly Alert: 27 – 31 mai 2019

|1

Modificări aduse Codului Fiscal
În data de 23 mai 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 403 Ordonanța
de urgență nr. 31/2019 privind completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
Prin această ordonanță se extinde aplicabilitatea cotei reduse de TVA de 5%
pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă.
În această categorie sunt incluse produsele montane, eco și tradiționale.
În vederea aplicării cotei reduse de 5%, produsele trebuie să fie autorizate de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Aspecte practice care trebuie luate în considerare de către companii:
•

Factura trebuie să fie însoțită de copia documentului de
recunoaștere/atestare/certificare eliberat de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, cu excepția livrărilor efectuate către consumatorii
finali;

•

Modificarea sistemelor de evidență contabilă (ex: codurile de taxe);

•

Actualizarea caselor de marcat electronice.

Modificarea intră în vigoare de la data de 1 iunie 2019.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Modificări aduse legislației fiscale
În data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 31/2019.
Prin această ordonanță sunt extinse termenele de plată ale contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice și stabilite prin
intermediul deciziilor de impunere aferente perioadei 2014 - 2017. Termenele de
plată sunt următoarele:
•

Pentru deciziile de impunere emise între data de 15 martie 2019, inclusiv,
și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, inclusiv, termenul de
plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
Ordonanțe;

•

Pentru deciziile de impunere emise după data intrării în vigoare a
prezentei Ordonanțe, termenul de plată este de 120 de zile de la data
comunicării deciziei de impunere.

În cazul în care plata se efectuează în 60 de zile de la data intrării în vigoare a
Ordonanței respectiv, de la data comunicării deciziei de impunere, se acordă o
bonificație de 10%.
Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită pentru
perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru
anumite categorii de contribuabili.
Procedurile de aplicare în vederea anulării contribuțiilor de asigurări sociale de
sănătate se vor aproba prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2019. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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