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Noutăți Fiscale
Modificări privind aplicabilitatea unor prevederi ale Codului
Fiscal
În scopul calculării impozitului pe venit al persoanelor fizice și al
întreprinzătorilor individuali, majorările plafonului venitului anual
impozabil și ale tuturor tipurilor de scutiri se vor aplica retroactiv
începând cu data de 1 ianuarie 2015. Contribuabilii vizați vor trebui
să rectifice calculele de impozit pe venit pentru lunile anterioare, fără
a li se aplica sancțiuni fiscale.
Obligația agenților economici de a utiliza / livra sisteme
informaționale computerizate, softuri pentru mașini de casă și
control, certificate la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor,
a fost amânată cu încă un an, până la 1 ianuarie 2017.

Sursa: Legea nr.108 din 28.05.2015
publicată în Monitorul Oficial nr. 139-143, art. 265 din 05.06.2015
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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.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
deveni un standard de excelenta.
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